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شادمانی ها و زیبایی هایش یکی از درکنار نوروز ما 

فلسفی و هستی شناسی را برای تمدن  ژرفترین معناهای

نوروز با نام شاه جمشید گره خورده  بشری بازگشوده است. 

و شرح آن با ژرفایی فلسفی توسط حکیم ابوالقاسم فردوسی 

ژرفای معنای روایت جمشید در اما در شاهنامه آمده است. 

شاهنامه بیش از آنکه در شرح پیروزی های شاه جمشید 

نهفته باشد، در شرح علت شکست او و چگونگی وادادن 

جهان به آژی دهاک یا ضحاک مار بر دوش نهفته است. 

یادداشت حاضر به مناسبت نوروز به این گره گشایی فلسفی 

استان جمشید که از اختصاص دارد، شاید بر سویه هایی از د

چشمان تیزبین حکیم فردوسی دور نمانده، اما هیچ گاه 

نبوده و کمتر دینی و غیردینی خوشایند خودکامگان 

 بازشکافی شده، پرتویی افکنده شود.

 داستان جمشید و نوروز آموزه های فلسفی 

چیره بر اهریمن از  ی هی واربا روایت های اوستایی می خوانیم که اهورمزدا، خدا یهمخواندر  ،در شاهنامه 

جمشید خواست که به گسترش دین او در جهان بپردازد. جمشید نپذیرفت چون خود را مناسب ندانست، اما 

از اهورمزدا خواست که دنیای زمینی را به او بسپارد تا در آن آبادانی کند و مردمان را به نیکبختی رهنمون 

 شود. 
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به روایت فردوسی از آن پس، جمشید آبادانی ها نمود. او 

شامل چهار گروه،  سلسله مراتبیاجتماع را سامان داد و در 

گروه کاتوزیان ) موبدان و روحانیان (،  تقسیم کار کرد:

نیساریان ) جنگاوران و لشگریان (، بسودیان ) کشاورزان ( و 

. جمشید علم پزشکی، اهتوخوشی ها ) پیشه وران و صنعتگران (

فنون ریسندگی و بافندگی، عطرسازی،  صنعت های فلزکاری و 

را سامان داد. او سپس به سیر و سیاحت  ساختن بناها و گرمابه ها

سر "در جهان و آموختن دانش ها پرداخت و پس از بازگشت، 

موبدان و بزرگان برای او جشن گرفتند    "سال نو هرمز فرودین

 است از او به یادگار ماند. "نوروز"که  "روز نو"و آن 

ز جای مهی برتر آورد پای/  ها چو آمد به جای همه کردنی  

اختشنچه مایه بدو گوهر اندر /  کیانی یکی تخت ساختبه فر   

ز هامون به گردون برافراشتی/  که چون خواستی دیو برداشتی  

نشسته برو شاه فرمانروا/  چو خورشید تابان میان هوا  

شگفتی فرومانده از بخت او/  جهان انجمن شد بر آن تخت او  

خواندند ن روز را روز نوآ مر/   به جمشید بر گوهر افشاندند  

برآسوده از رنج روی زمین/   سر سال نو هرمز فرودین  

می و جام و رامشگران خواستند/   بزرگان به شادی بیاراستند  

ن خسروان یادگارآ به ما ماند از/  چنین جشن فرخ ازان روزگار  

فت و داد، نمادی از برقراری یک آرمانشهر اسطوره ای سرشار از هنر، تولیدگری، پیشر همچونبا نوروز   

 نامیرایی در جهان برقرار شد.

ن روزگارآ ندیدند مرگ اندر/   چنین سال سیصد همی رفت کار  
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 اما بر آن دنیای آرمانی چه رفت که انسان ها میرا شدند و شروران در آن حکمروا؟

 ی هفردوسی مقدمات شکست جمشید را چنین بیان می کند که او دچار خودبینی شد و گیتی را برساخت

آن شاه او را دربرابر یزدان که خالق راستین جهان بود و  "منی کردن"ود اعالم داشت.  به کالم فردوسی خ

فرمانروایی را به او سپرده بود، ناسپاس ساخت.  جمشید قرار بود خدمتگزار مردمان باشد و نه در جایگاه 

 دینی در سراسر تاریخ است.  خودکامگان دینی و غیر  ی هخطای فجیع همهمانا خدایی کردن بر آنها که 

آموزه ای فلسفی در این اسطوره هست که شاهنامه به درستی آنرا برجسته ساخته است: دروغ، ویرانگر 

 هستی است.  جمشید دچار خودبینی شده، به خود و دیگران دروغ می گوید:

 ندیدند جز خوبی از کردگار/   چنین تا برآمد برین روزگار

 نشسته جهاندار با فرهی/  را رهی سر گشت او  جهان سربه

 به گیتی جز از خویشتن را ندید/   یکایک به تخت مهی بنگرید

 ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس/  منی کرد آن شاه یزدان شناس

 چه مایه سخن پیش ایشان براند/    گرانمایگان را ز لشگر بخواند

 انکه جز خویشتن را ندانم جه/   چنین گفت با سالخورده مهان

 چو من نامور تخت شاهی ندید/   هنر در جهان از من آمد پدید

 چنانست گیتی کجا خواستم/    جهان را به خوبی من آراستم

 همان کوشش و کامتان از منست/    خور و خواب و آرامتان از منست

 ؟که گوید که جز من کسی پادشاست/   بزرگی و دیهیم شاهی مراست

زرتشتی بزرگترین گناه است، اتفاق افتاد: دروغ گویی.  در اوستا به درگاه  -نیآنچه نباید و در فرهنگ ایرا

یزدان دعا می شود که سرزمین را از دو شر دور نگه دارد: دروغ و خشکسالی. گویی این دو ذاتی یکسان 

 دارند، ضد زندگی هستند و خاستگاه مرگ.  دروغ جمشید، دروغ موبدان را در پی دارد و موبدان از ترس

 دربرابر ادعای دروغ شاه جمشید، سکوت و سرفکندگی پیشه می کنند.



               ۱۹ماره ش                                                                            آرمان                                                                  

 

9 

 

 

 چرا کس نیارست گفتن نه چون/   همه موبدان سرفگنده نگون

 وگوی بگشت و جهان شد پر از گفت/   چو این گفته شد فر یزدان ازوی

 شکست اندر آورد و برگشت کار/   منی چون بپیوست با کردگار

 چو خسرو شوی بندگی را بکوش/   هوش گوی با فر و چه گفت آن سخن

 به دلش اندر آید ز هر سو هراس/   کس که شد ناسپاس به یزدان هر آن

 ...فروز همی کاست آن فر گیتی/   گون گشت روز به جمشید بر تیره

روایت فردوسی در اینجا شاه جمشید را در حالی که فر ایزدی از او دور شده به جا می گذارد و به سراغ 

داستان ضحاک یا اژی دهاک می رود.  در سرزمین تازیان مردی نیک سرشت و سخاوتمند به نام مرداس 

بهره مند  گله های او  بود که بر مردمان خود نیکی روا می داشت و هر کس نیاز داشت به رایگان از شیر 

 می کند:  شمی شد. او پسری داشت که فردوسی چنین توصیف

کش از مهر بهره نبود اندکی/   پسر بد مراین پاکدل را یکی  

دلیر و سبکسار و ناپاک بود/  جهانجوی را نام ضحاک بود  

برای ابلیس ابلیس در کار شد تا ضحاک را به کشتن پدر و جانشینی او وسوسه کند. ضحاک پیشاپیش 

اما دیگر دیر  ،ابلیس آگاه شد ابتدا این کار را خطا دانست ی هسوگند وفاداری خورد.  زمانی که به خواست

می کند.  ضحاک چون آن مایه اطاعت پیشاپیش او را موظف به  ،شده بود و ابلیس به او گفت که سوگند

-تصمیم خیر یا شر را به نژاد اخالق و استواری در گزینش نیکی را نداشت، تسلیم شد.  فردوسی در اینجا 

بلکه گزینش فرد به توان  با نگاهی ذات گرا نمی نگرد،به آن  ربط نمی دهد و -ایرانی یا عرب بودن 

یک عرب مانند مرداس  ا در پیش گیرد،ر د راه شرنااست: یک ایرانی می تووجدانی و درونی وابسته 

 انسانی راستوار است، اما پسرش به دلیل سستی اراده و طمعکاری به دام ابلیس می افتد. 

بیامد بسان یکی نیکخواه/   چنان بد که ابلیس روزی پگاه  

جوان گوش گفتار او را سپرد/   دل مهتر از راه نیکی ببرد  

پس آنگه سخن برگشایم درست/   تبدو گفت پیمانت خواهم نخس  
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چنان چون بفرمود سوگند خورد/   جوان نیکدل گشت فرمانش کرد  

ز تو بشنوم هر چه گویی سخن/   که راز تو با کس نگویم ز بن  

چه باید همی با تو اندر سرای/  بدو گفت جز تو کسی کدخدای  

یکی پندت را من بیاید شنود/   چه باید پدرکش پسر چون تو بود  

همی دیر ماند تو اندر نوردسالخورد /   ی همانه برین خواجز  

ترا زیبد اندر جهان گاه او/   ور جاه او بگیر این سر مایه  

جهاندار باشی یکی پادشاوفا /   داری چو من ی هبرین گفت  

ز خون پدر شد دلش پر ز درد/   چو ضحاک بشنید اندیشه کرد  

کین از در کار نیست دگرگوی/   به ابلیس گفت این سزاوار نیست  

بتابی ز سوگند و پیمان من/   بدوگفت گر بگذری زین سخن  

شوی خوار و ماند پدرت ارجمند/    بماند به گردنت سوگند و بند  

چنان شد که فرمان او برگزید/   سر مرد تازی به دام آورید  

تار کرده، کشت و بر این گونه ضحاک روح خود را به ابلیس فروخت و با کمک او پدر را در چاهی گرف

 سرزمین حاکم شد.

بدین چاره بگرفت جای پدر/   فرومایه ضحاک بیدادگر  

بریشان ببخشید سود و زیان/   به سر برنهاد افسر تازیان  

فردوسی در واقع از روی بخشی از روایت اوستا و اسطوره های مربوط به شاه جمشید یا شاه ییما نزد هندیان 

اما آن روایت ها این جای خالی را پر می کنند و توضیح می دهند که در آن دنیای آرمانی  .پرش می کند

 ، چه اتفاقی افتاد که ابلیس پدیدار شد؟ رمزدا حاکم بود و اهریمنان دربندکه اهو

در اینجا هستی شناسی ایرانی/زرتشتی به کارمایه ای فلسفی دست می یابد که بسیار با اهمیت است: آنچه 

 سان را در جهان رها کرد، دروغ خودخدا پنداری شاه جمشید بود. ابلی
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 مارتین بوبر و دروغ خودخداپنداری جمشید 

 کشور شهروند ویهودی  -غرب کاوش کرده ام، مارتین بوبر، فیلسوف آلمانی ی هتا جایی که در متون فلسف

ه کرده قرن بیستم، تنها فیلسوفی است که به روایت نوروز و شاه جمشید در شاهنامه و اوستا توج در اسرائیل

  انگاره های خیر و شرخیر و شر بیرون کشیده است. بوبر در کتاب  ی هو از آن بن مایه های فلسفی در زمین

می پردازد. از زبان بوبر می توانیم بخشی از روایت یاما نزد هندوان به داستان شاه جمشید یا ییما در اوستا و 

اهریمنان از بند جستند و دنیای آرمانی جمشید را که فردوسی از روی آن جهش کرده، بخوانیم:  چگونه 

 نابود شد؟  بوبر از ابتدا تا انتهای روایت را چنین خالصه می کند: 

ادبیات ایران از باستانی ترین متون اوستا تا شعرهای فردوسی، عناصر  ی هدر الیه های چندگان

تکرارمی شوند؛ چهره ای که با دگرگونی هایی، از سنت بدوی  1داستان بدفرجام شاه ییما یا یوما 

و  "آن که نگاهش چون آفتاب است". استهندوآریایی به اسطوره های هندی و ایرانی راه یافته 

باستانی ایرانیان توصیف شده است.   ی ه، از دید دهقانان همچون چوپان/خدای وار"چوپان بزرگ"

برتر، اهورامزدا، او  ی هدلیل سرپیچی خود، میرا شده است.  خدای واراو نامیرا به دنیا آمده، ولی به 

آن نمی بیند،  ی هییما خود را شایست اما.  فرامی خواندرا به گسترش و پاسداری از دین اهورامزدا 

.  این دنیای او پاس می داردبخشیده، آن را کثرت با او در جهت دیگری معامله کرده، دنیا را 

شده، بر دنیا سروری می یابد: دنیایی که می باید  یین طرحچن ی هاست.  ییما آماد دنیای اهورامزدا

هیچ نیروی ویرانگری در آن سهم نداشته باشد، خواه سرما، باد گرم یا بیماری و مرگ.  او پیشتر با 

دادن قربانی از خدای وارگان خواسته که در این قلمرو، انسان و چارپایان از گزند مرگ، و آب و 

کشورها باشد و  ی هرختان از خشکسالی در امان باشند.  او از آنان خواسته که بگذارند پادشاه همد

گان اهورامزدا ه فراتر از آن بر اهریمنان چیره شده، با درهم شکستن آن ها هر گونه شر را از آفرید

  دورکند.

هیچ یک از اینک این خواست او برآورده می شود.  سیصد سال می گذرد و از آن جا که 

آفریدگان نمی میرند، زمین پرمی شود از چارپایان و درندگان، سگ ها، پرندگان و اژدهاهای 

  -آتشین نفس.  ییما پس از فراخوان اهورامزدا هنگام نیمروز به سوی نور و راه خورشید روانه می
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زمین فرمان شود.  او با چوبدستی از طال به دست و سرودواره های خوش خدای وارگان بر لب به 

می دهد که گشاده شده، بر پهنای آن یک سوم افزوده گردد.  او یک بار دیگر چنین می کند تا 

 به دنبال آن،زمین دوبرابر می شود و آفریدگان با خشنودی در آن زیست می کنند.  اما  ی هانداز

ما گردآورده، اعالم شایسته ترین انسان ها و در رأس آن ها یی را همراه اهورامزدا، خدای وارگان

 معنویتانصراف ییما دنیا خالی از  ی هدر نتیج گوییمی کند که دنیا به مادیت سپرده شده است )

 بود(.

اهورامزدا خبرمی دهد که زمستانی سخت از راه خواهدرسید که زمین را از برف و سپس سیل 

ه ایستادن روی زمین نباشد.  سپس به ییما دستور خواهد پوشاند، به گونه ای که هیچ جانوری قادر ب

ساختن برجی همانند یک قلعه داده می شود تا در آن تخم بهترین و زیباترین جانوران و گیاهان 

پیشتر در بند، امان می دهد و  نگهداری گردد.  چنین می شود.  ولی پس از آن، ییما به اهریمنانِ

 هفرّ ،ش و بزرگداشت خود می پردازد.  آن گاه، بیدرنگدروغ را به ذهن خود راه داده، به ستای

 ایزدی و نور برکت که در پیشانی او ریشه داشت، به شکل کالغی بیرون می پرد و او میرا می شود.

زمین و زمان سرگردان باشد و پنهان شود.  ییما به  ی هاز آن پس ییما باید بی هیچ آسایشی بر پهن

گونه هیوال زاده  ههم او  ری را به زنی می گیرد که از آمیزش با نیروی اهریمنان پیوسته، جادوگ

می شوند.  خواهر او به شکل جادوگران درآمده، با او به دروغگویی می پردازد.  دیگر نمی دانیم 

از آن پس چه می شود، ولی آشکارا اهریمنان با شاه ییما همچون یاغی رفتارکرده و سر آخر، او را 

 تکه تکه می کنند. ،هبا اره ای هزار دند

هندو که در آن ییما شاه مردگان دانسته می شود،  ی هدر روایت زرتشتی نیز همانند سروده های اولی

. )بوبر دیگران نیز میرنده می شونداست که او اولین کسی است که می میرد و تنها پس از او 

 (۱۰۷، ص ۱۹۵۲

 وا  .داند و همانا بیان اسطوره ایِ خاستگاهِ شر و میرندگیمی  "دروغ به هستی"شاه ییما را جمشید یا بوبر دروغ 

 خاستگاه شر است.  و  "دروغ به هستی" خودخداپنداری،نتیجه می گیرد که  این روایت از

اول شر در  ی هو مرحلا  .مارتین بوبر، با دیدی اگزیستانسیالیستی رسیدن به این دروغ هستی را یکباره نمی داند

خودتاییدگری هنوز گرفتن . دوم آنرا خودتأییدگری ی هو بی تصمیمی می نامد و مرحل وجود انسان را آشوب

نیست. بلکه شربودگی، حاصل تأیید خود به هر قیمت است.  از نظر بوبر، به معنای حقیقی کلمه یک تصمیم شر 



               ۱۹ماره ش                                                                            آرمان                                                                  

 

13 

 

 

 د، اما فرد انسانی برخالف. جانوران، موجودیتی معین و ثابت داشته، به تأیید نیازی ندارنبه تأیید نیاز داردانسان 

بوبر از این نظر، انسان را  را دریافت کند. تأیید منحصربه فرد بودن خود تنها به عنوان فرد می تواند جانوران 

می نامد.  انسانی که این تأیید را دریافت نکند،  " حیات و موجودیتی نامعین و غیرثابت ی هجسارتی در پهن"

و محیط تأیید اگر فرد از خود  تجربه می کند. ، "مرگ پیش رسِ طعمِ" همچون را "دهشت تنها رهاشدگی"

 بگیرد، در بزنگاه ها قادر به تصمیم گیری مستقل خواهد بود.

از سویی انسان فردیت یافته می تواند از انجام کاری هر قدر همراه با تشویق دیگران، خودداری کند اگر 

بوبر در اهمیت .  "به رد درونی کنشی فرابخواند"را و ارتباط با الیه های عمیق وجود خود، او خودآگاهی 

 شناخت از خود در فرایند تصمیم گیری، می نویسد:

قدرت باید را براساس دگرگونی های خود به روز کند،   یشتنپس انسانی که نتواند شناخت از خو

یافته ها، خودتأییدگری کرده، اساس را نه  ی هتقل از هممسباید سلب کند.  او  آنآری یا نه را از 

نه آن گونه  و خود او  .قراردهد.  او باید خود را برگزیند محوریخود ی هکه اراد "داوری از خود"

همان باشد که هست و خودش   .زیرا چنین تصویری باید یکسره حذف شود -که می خواهد باشد

   (۱۲۱ص  ۱۹۵۲. )بوبر همان بماندکه تصمیم گرفته 

است، به این معنا که تمام نیروهای جسم و روان و  "روحی یکسره شده"از دید بوبر تصمیم خیر، کارِ 

نامیده می شوند، در چنین تصمیمی متبلور و  soulیا  "روح"انسان که در مجموع از دید بوبر  ی هغریز

ی نمی کند.  بسیاری از ابعاد انسان باید همسو می گردند.  اما درپیش گرفتن خیالِ شر، چنین فرایندی را ط

به تاریکی و خواب فرورفته باشند تا کنش شر از انسان سربزند.  بوبر، دو ساختار و پویشمندی مجزا برای 

 ، بوبر روشنگر خواهدبود:میان انسان و انسانخیر و شر انسانی قائل می شود.  در این جا بخشی از کتاب 

جفت متضاد مانند راست و چپ یا باال و پایین باشند.  خیر حرکت پس خیر و شر نمی توانند یک 

در جهت خانه است و شر گرداب چرخان بالقوگی های انسان که بدون آن ها هیچ موفقیتی به 

جهت نگیرند و در خود فروبسته بمانند، همه چیز به هرز  ها بالقوگی ایندست نمی آید، ولی اگر 

 . (۱۳۸، ص ۱۹۶۶)بوبر،  می رود

واپسین نمود  سوم شر، خودخداپنداری همچون ی هجمشید می گوید که مرحل ی هری از اسطوربوبر در نتیجه گی

انسان بی وجدان در دنیای مدرن اشاره داشت که در  ی هبوبر در آثار دیگر خود به ظهور پدید  بیرونی شر است.
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خود با غرق شدن در آن، مداری فروبسته، تأیید را از خود می گیرد.  شر بی وجدانی، پیشرونده است، زیرا فرد 

 ی هبه انجام هر کاری می داند.  بوبر راز پیشروی برق آسای هیتلر را در شر بی وجدانی و او را نمون مجازرا 

 دانست. انسان بی وجدان و جنون خودخداپنداری در دوران مدرن

به تفصیل به  "مانوئل کانتیبازیافت یک دیالوگ پنهان میان مارتین بوبر و ا"ی با عنوان جستار درنگارنده 

پیرامون شر ریشه کامل متن  ۀهمراه با ترجم انگاره های خیر و شرمتن کامل  ۀدیدگاه های بوبر پرداخته و ترجم
 (.  ۲۰۱۴یقیان، کانت را به عنوان پیوست به مقاله افزوده ام )دق ئلایمانوای 

 

 مسئولیت فردی و جمعی در روایت شاهنامه 

جمشید و نتیجه گیری  ی هکاوش او در نسخه های اوستایی/ هندی اسطور ،اینک پس از این گریز به مارتین بوبر

که در روایت فردوسی، ابلیس همچون تجسم شر از کجا آمده است: این شاه  درمی یابیماگزیستانسیالیستی او 

 جمشید بود که با خودخداپنداری به اهریمنان امان داده و آنها را در جهان رها کرده بود.  

در شاهنامه، ابلیس پس از کشتن مرداس و به تخت نشستن ضحاک به شکل خوالیگر یا آشپز ظاهر شد و از 

ابلیس همان  ی هبوسیدن کتف هایش را بدهد.  بوس ی هازای خوراک های لذیذ به او اجازضحاک خواست در 

و روییدن دو مار مهارناپذیر بر شانه های ضحاک همان!   ضحاک از آن پس هر روز برای خوراندن آن دو مار 

 ی روی دوش خود را خوراک می داد.اژدها دودو جوان را می کشت و از مغز آنها 

به بیان باستانی، با افول فره یا  –خودکامگی و زوال اخالق و مسئولیت جمشید  در پیایران زمین، در آن سو در 

 بود.  برخاستهآشوب  -ایزدی جمشید

پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش/   از آن پس برآمد ز ایران خروش  

گسستند پیوند از جمشید/  سیه گشت رخشنده روز سپید  

به کژی گرایید و نابخردیایزدی /  برو تیره شد فره   

یکی نامجویی ز هر پهلوی/   پدید آمد از هر سویی خسروی  

دل از مهر جمشید پرداخته/   سپه کرده و جنگ را ساخته  

فتند راهرسوی تازیان برگ/   یکایک ز ایران برآمد سپاه  
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پر از هول شاه اژدها پیکرست/   شنودند کانجا یکی مهترست  

نهادند یکسر به ضحاک روی/   سواران ایران همه شاهجوی  

ورا شاه ایران زمین خواندند/   به شاهی برو آفرین خواندند  

به ایران زمین تاج بر سر نهاد/   کی اژدهافش بیامد چو باد  

ایزدی از او پریده بود، به دنبال تسخیر ایران زمین توسط  هجمشید که به دلیل دروغ خودخداپنداری فر

زمین سرگردان شد.  به روایت فردوسی، ضحاک او را در سواحل دریای چین  ی هضحاک، فراری و در پهن

 یافت، او را به درختی بست و با اره به دو نیم کرد.

به تنگ اندر آمد جهاندار نو/   چو جمشید را بخت شد کندرو  

بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه/   برفت و بدو داد تخت و کاله  

برو نام شاهی و او ناپدید/   چو صدسالش اندر جهان کس ندید  

پدید آمد آن شاه ناپاک دین/   صدم سال روزی به دریای چین  

نیامد به فرجام هم زو رها/   نهان گشته بود از بد اژدها  

یکایک ندادش زمانی درنگ/   چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ  

بیم کرد جهان را ازو پاک بی/  به ارش سراسر به دو نیم کرد  

ژرف و درس های آن،  ی هفلسفادگارهای نوروز و زیبایی های روحبخش آن، تامل در در کنار دیگر ی

 دستمایه ای گرانبها در فرهنگ ایرانی است.

آموزه های فلسفه و اخالق نزد ایرانیان باستان، رمز دادگستری در  جملهمی بینیم که در روایت شاهنامه از 

بوده است. در شاهنامه مسئولیت جمعی با اشاره به  فروتنی، خدمتگزاری و پرهیز از جنون خودخداپنداری

داستان  ی ه.  اداممی شودسکوت موبدان دربرابر دروغ جمشید مطرح و ایستادن مردمان دربرابر شر توصیه 

 -آهنگر، مردم و فریدون گره می ی هآهنگر و شکست ضحاک توسط کاو ی هشاهنامه که به ظهور کاو

 اکید بیشتری دارد.خورد، بر مسئولیت فردی و جمعی ت
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در این دو داستان به هم پیوسته فقط طرح جمعی مطرح نشده، بلکه در قلمرو هستی شناسی فرد، بر اختیار او 

د.  در بافت داستان شاه جمشید و پس از آن در داستان قیام کاوه گردتاکید می نیز در گزینش راه خیر 

مشارکت آشپزان دربار ضحاک در فراری دادن جوانان از کشتار در آشپزخانه، نمونه هایی چون آهنگر با 

کمک دهقانان برای پنهان کردن فریدون، شرکت اصناف و مردمان کوچه و بازار هر یک در حد توان و 

 .دو طرح جمعی و فردی به هم پیوند خورده اندکمک زنان به رهایی،  پیروزی ومهارت خود برای تدارک 

ن بن مایه را برجسته ساخته که قلمروهای مسئولیت فردی و جمعی از یکدیگر جدا نیستند و هر فردوسی ای

پیشتر با تحلیلی  فرد با گزینش های خود می تواند جهان را یا به سمت خیر یا به سوی شر دگرگون سازد.

ویی در توانمندسازی همداستانی: نقش داستان گ ۀلحظ"آهنگر در نوشتاری به نام  ۀساختاری از داستان کاو

   (۲۰۱۸)دقیقیان،  به این بن مایه ها پرداخته ام." شهروندی

 ی هنوروز سرمدی که در دنیای سازندگی، زیبایی، داد و نیکویی جشن گرفته شد،  جایی در حافظآن 

جمعی ما هست، وجود دارد، و ما را فرامی خواند تا با ایستادن دربرابر دروغ خودخداپنداری، شکوه و 

 صفای نوروز را در دنیای واقعی بازسازی کنیم.

 نوروز پیروز ... 

  ۲۰۲۱دسامبر  ۲۵ویرجینیا،  -شیریندخت دقیقیان

 منابع و کتاب شناسی:

Buber, Martin. 1952. Images of Good and Evil. .Routledge Classics 

Buber, Martin. 1966. Between Man and Man. Routledge Classics  
 

 شاهنامه در تارنمای گنجور.

متن انگاره های خیر و همراه با . "کانت ایمانوئلبازیافت یک دیالوگ پنهان میان مارتین بوبر و ". ۲۰۱۴دقیقیان، شیریندخت. 
 گاهنامه فلسفی خرمگس: اثر مارتین بوبر به زبان فارسی در  شر

http://falsafeh.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%AE

%D8%AA-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86/ 

   ۱۰، شماره . خرمگس"همداستانی: نقش داستان گویی در توانمندسازی شهروندی ۀلحظ". ۲۰۱۸دقیقیان، شیریندخت. 
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ناهمگونی در نوشتن نام نوروز با الفبای التین برای ما ایرانیان 

باید دانست امّا اهمیّت و حتّی غیرقابل اعتناست،  موضوعی کم

های  به شیوهو  که نوشتن نوروز به دلخواه و سلیقۀ شخصی

 ده کهنمو پایه ات بیها را دچار این توهّم متفاوت، غیرایرانی

اصل و ریشه و معنی و  سال نو ایرانی نام و نشان درستی ندارد

های مختلف ایرانی  گروهیا آنکه  آن برای ایرانیان روشن نیست

 گیرند. سال نو متفاوتی را جشن می

معلوم کرد اینترنت  در نگاهی به منابع غیرفارسی ،۲۰۰۲در سال 

ناهمگونی دستخوش که نگارش نام نوروز با الفبای التین 

یا  Nowبخش اول کلمۀ نوروز به شکل چشمگیری است. 

Naw  یاNav  یاNo  و بخش دوّم آن به شکلruz  یاrouz 

را به صورت آن شد. عالوه بر آن، گروهی  دیده می roozیا 

یک کلمه، گروهی به صورت دو کلمه و بعضی هم با خط تیره 

ظ وحدت برای حفبا خود فکر کردم  نوشتند. می کلمهبین دو 

نوروز را باید  معرفی این آیین بزرگ باستانی به جهانیانو  ملّی

 .بنویسیم سان یک

نظران و مراجعه به منابع معتبر  نخستین گام در ایجاد هماهنگی برای نوشتن نوروز با الفبای التین، مشاوره با صاحب

نوروز گفتند  درنگ در میان گذاشتم و ایشان بی ، بنیادگزار دانشنامۀ ایرانیکا،موضوع را با دکتر احسان یارشاطربود. 

مقاله سند و ها  دهو مرا به است  Nowruzامالی آن  (phoneticsبراساس قواعد آواشناسی ) و یک کلمه است

ایران( ارجاع دادند. در ادامه،  تاریخ هفت جلدیدورۀ کمبریج ) دانشگاه در دانشنامۀ ایرانیکا و دانشگاه آکسفورد و

در دانشگاه پرینستون در سال ( استاد زبان شناس دانشگاه تهران)بعدها  را در رسالۀ دکتری محمد مقدّمهمین امال 

 مشاهده کردم.و دیگر مراجع معتبر  "های ایرانی جشنواره"زیر عنوان  ۱۹۳۸

سازمان  ۲۰۰۴آگوست  ۱۱جلسۀ مورّخ در سان نوشتن واژۀ نوروز، اینجانب  برای تحقق بخشیدن به هدف یک

نوشتن فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد )یونسکو( که برای ثبت نوروز تشکیل شده بود شرکت کردم و شیوۀ 

این کشورها با وجود . برگزارکنندۀ نوروز رساندمده کشور  تصویب نمایندگانبه را  Nowruz نوروز به صورت

از آن پس یونسکو نیز این  رأی دادند. Nowruzبه امالی التینی به اتفاق داشتن خط و زبان و گویش متفاوت 
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های  دانشگاه ۀ نگارش را در ارتباطات جهانی خود معمول کرده است.شیو

کاخ سفید، های علمی و فرهنگی،  کلمبیا، کمبریج، آکسفورد، انجمن

کانادا و بسیاری از دیگر  دولت و پارلمانوزارت خارجه و کنگرۀ آمریکا، 

 می نویسند. Nowruzنوروز را به شکل خود  در مکاتبات رسمیکشورها 

درصد از نگارش نوروز با حروف التینی به صورت  ۹۰بیش از امروزه 

Nowruz .ست که چگونه کسانی بی توجّه به نظرات  باور نکردنی است

حرمتی آشکار به آنان است نام نوروز،  بزرگان و استادان زبان که در واقع بی

ترین آیین ایرانی را، به سلیقۀ شخصی به بازی  ترین و مهم این بزرگ

شود  گون این واژه سبب می دانند که نگارش گونه این کسان نمی گیرند. می

تا غیرایرانیان نوروز را جوراجور ببینند و آن را به جای مایۀ وحدت ملی 

 یک آیین قومی و گروهی بپندارند.

 
 دو نکته در مورد امالی نوروز

 sowو  low ،row ،bowهای انگلیسی  باید گفت که واژه Nowruzدر مورد بخش اول کلمۀ . ۱ 

 در  "نو"است که همان  knowشود. مثال بهتر کلمۀ  نشان داده می owفارسی را دارند که با  "اُ"همان صدای بلند 

ساکن در آغاز آن است. با این حال برخی از هموطنان ما در آمریکا سه حرف اوّل کلمۀ  kنوروز، با حرف 

Nowruz  به مثابۀرا now این امال دچار تردید  پذیرشآنان را در ذهنیّت دانند و این  میی حاال یا اکنون ابه معن

 کنند. ما ایرانیان تلفّظ می مانندرا  Nowruz نیزها  آمریکاییکه  کند، درحالی می

صدایی غیر  countو  routeمانند  ou نوشتنباید گفت که  Nowruzبخش دوم کلمۀ در مورد . ۲ 

قاعدۀ جهانی  "او"برای صدای  uمی دهد. نوشتن با  "آ"صدای  bloodگاهی مانند  ooنوشتن با و دهد  می "او"

 ( است.transliteration) یبا حروف التیننگارش فارسی 
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نوروز  .امّا خاستگاه طبیعی نوروز فالت چهار فصل ایران بوده است اند،گرچه نوروز ایرانی و بابلی اشتراک داشته 

 :نسبت داده شده است پادشاه پیشدادی در روایات اساطیری شاهنامه به جمشید

 مر آن روز را روزِ نو خواندند                  به جمشید بر گوهر افشاندند 

وی  تخت جمشید)مار افعی( کیست که نام  اَژی دهاک)شاه همزاد( مخاصم  جمشیدامّا این پادشاه پیشدادی 

 ی آن رفته است؟آپاداناو  پارسهبر روی شهر 

 

 گاماش ورهشی با جمشید ناحیۀ فارس-مطابقت اَبال

شاه ”)مرهشی، مرودشت یعنی دژ شادمانی، وَرِ خوشی( با جمشید  ورهشیپادشاه باستانی  گاماش-اَبالنام 

 :مطابقت دارد یَمَ خشئته، صاحب وَرِ خوشی و جوانی، در هیئت اوستایی “درخشان همزاد جاودانه جوان

यम adj. yama twin 

khshaeta: brilliant, strong, king 

 :بوده است همزاد تاجدارنیز به معنی  گاماش-اَبالبه نظر می رسد اصل بابلی نام 

abālu:to bring, agû [AGA]: crown, tiara, māshu: twin 

)جمشید مرهشی( به دست  گاماش –ابال مطابق اساطیر ایرانی در تاریخ مدون باستان نیز پادشاهی خاندان 

دان فریدون )اژی دهاکِ کویرینتَ/کرند( بر افتاد تا اینکه خان آگوم کاک رمهکوریگالزوی کاسی از خاندان 

 .)کوروش هخامنشی( دو باره آنرا رونق بخشیدند
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داده و هفده هزار تن افراد وی را کشته و  گاماش-ابالجالب است که نام پادشاه اکدی که شکست سختی به 

است که به لغت سومری معنی مار جهنده )اژی دهاک= مار  ریموشچهار هزار تن به را به اسیری گرفته بود، 

 :افعی( را می دهد

Ri/Blow-Mush/Snake 

است که نامش در نزد  پارسبه وضوح نشانگر نام مرهشی )محل پر از شادی( نام  پرهشیهیئت سنسکریتی 

 :پادشاهان هخامنشی با سنت شادی همراه بوده است

 

  مطابقت پرهشی با پارس و مرودشت

دالمجید ارفعی در گفتارش اشاره کرده است که جمشید می تواند پادشاهی پارسی پیش از هخامنشیان باشد. در عب

تأیید این نظر گفتنی است بسیار دورتر از هخامنشیان در پارس )پرهشی، مرهشی= نام مرودشت در نقشه های 

ه از ریموش )مار افعی، آژی دهاک( پادشاه بطلمیوسی( پادشاهی به نام ابالگاماش )شاه همزاد، جمشید( می زیسته ک

بابل شکست سختی خورده بود. به نظر می رسد که خود واژۀ پارس از نام باستانی پرهشی )شادی بخش( اخذ شده 

 .پارس تأکید شده است -باشد. می دانیم که در وندیداد و کتیبه های هخامنشی روی شادی و شادمانی ایران 

 :فارسی این است داریوش هخامنشی به  دانبینی خان انبرگردان سرود بنیادین جه 

 مزدا بَغ بزرگ است اهوره .۱

 همین که بزرگترین خدا نام دارد .۲

 همین که این زمین ما را داد .۳

 همین که آن آسمان ما را داد .۴

 همین که مردمان ما را داد .۵

 همین که شادی ما را داد .۶

 .دادو برای مردم همان را )شادی را(  .۷

 :بر این پایه نامهای پارس و پرهشی مترادف هم بر گرفته از این واژه ها هستند

पाति {पा} verb pAti {pA} follow 



               ۱۹ماره ش                                                                            آرمان                                                                  

 

21 

 

 

हर्ष m. harsha  happiness 

पर adj. para  following 

हास्य m. hAsya  happiness,  laughing. 

اژی پارس و جمشید با  -که هر دو نامهای بابلی دارند -بابلی ریموشمرهشی و  ابال گاماشموضوع مطابقت 

و  سمنوو  سبزهبابلی )جشن آغاز سال( با سنن  زگموکبابلی نشانگر آن است که نوروز ایرانی با جشن  دهاک

خدای جهان به عنوان  جمشیدجمشید شاه پیشدادی و  نوروز،در رابطه با  .آن مشترک بوده است سیزده بدر

 )سوورای اوستا( به هم رسیده و در روایات ملی و دینی کهن یکی شده اند. نی و شیپور شادیو خدای  زیرین

بر روی  نقشه های بطلمیوسیدر  پِرسیسو  مارهاسیومبسیار کهن به صورت   پرهشیو  مرهشینامهای 

 .نقش بسته است پارسو  مرودشت

 

 ینارتباط نوروز با جمشید به عنوان خدای سیاه جهان زیر

هندی و سومری و اکدی جمشید خدای گونه ایرانی می توان ارتباط و ویژگی چهره این از روی خدایان معادل 

خدای جهان زیرین و سرسبزی در نزد پارسیان  را به طور اخص و نزد عموم آریائیان هندو ایرانی را به طور اعم  در 

ه عنوان خدای نباتات مانند تموز )بعل( به قتل میرسد رابطه نوروز )انقالب صیفی( مشخص کرد: می دانیم جمشید ب

و با چهرۀ سیاه و لباس سرخ از برای شادی همه ساله به روی زمین بر میگردد و این سنت در آیین نوروزی حاجی 

فیروز )مبارک منصور( به خوبی حفظ شده است. نظر به عنوان مبارک منصورِ حاجی فیروز، واژۀ حاجی )هاجی( 

ه از هاگای التین به معنی مقدس است. از این روی جاحظ نام حاجی فیروز دربار ساسانی را به مبارک آن بر گرفت

منصور ترجمه کرده است. یکی از دو ابزار جمشید خدای وش یعنی سوورا )شیپور( شادی و آن یکی اشترا است 

ش نی خدایان و آوازهای روحانی که گفته میشود خنجر کمر بندی باشد. در ریگ ودا سرود مانداالی دهم از نواز

 .مراسم یم )جمشید( سخن گفته میشود که از هر سو شنیده میشود و به محیط زیبایی خاص میدهد

 

 قدمت نام حاجی فیروز

مطابق مقالۀ نوروز آرتور کریستن سن، عنوان حاجی فیروز در کتاب المحاسن و االضداد جاحظ )یا بیهقی( به 

)در اساس خوش یمن و خجسته( بوده که  مرد خوش سیمایی)خجسته پیروز( نام آن  مبارک منصورصورت 
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)نوروز بزرگ( در مراسم نوروزی به پیش شاه آمده و به عنوان همراهی کنندۀ ایام نوروز  روز ششم نوروزدر 

سیمین در برای شاه نیکبخت سعادت و آرامش آرزو می کرد. او می نشست، اندکی بعد مردی وارد میشد که طبقی 

دست داشت و بر آن گندم و جو، نخود و جُلبان )نوعی گاودانه(، کنجد و برنج، از هر نوع هفت خوشه و هفت 

 "...دانه، قند و دینار و درهمی نو قرار داشت

 
یونانی )مقدس، مبارک(  هاگیوس)خجسته( برگرفته از هاگای بیزانسی/ مبارک برای حاجیبر این پایه عنوان 

رسد که شروین وکیلی بدان توجه کرده است. نظر به معنی مقدّس آن احتمال زیاد دارد این کلمه به نظر می 

 .بیزانسی با کلمۀ حجّ عربی )قصد مقصدی را کردن( تداخل داشته است

ولی نام  ،دکتر فریده معتکف در نوشته اش که مأخذ آن ذکر نشده، مبارک منصور را با میر نوروزی سنجیده است

هم اساس  میر نوروزیمی خورد که می تواند با  حاجی فیروز)پیروز( به وضوح به  منصوری( )هاگ مبارک

باشد. تنها واریانت سیاهی حاجی فیروز می ماند که در گسترۀ فرهنگ ایرانی از منشأ دیگری وارد شده است، به 

)جمشید( منتسب یم آگنی و  ایزدان سیاه رنگاحتمال زیاد از سمت بلخ. چون جشن و شادی در سمت هند به 

حاجی معنی شاد و خندان را می داده است که خصلت  هاسیبوده است. در آن سمت نام حاجی به صورت 

 .است که ورد زبانش چرا نمی خندی، است خندانندهو  خندان فیروز

و سیاه ]ویشنو سیاه[( به معانی  ویشنو کریشنا)رامش= معادل ایدا در سنسکریت، لقب رامَ در هند کلمۀ اوستایی 

)پیروزی، جشن( و خجسته پیروز و عید و  جیشنوبوده است که با  خوشیو  شادیو  دلپذیرو زیبا و  جذاب

مرتبط می شده است. معانی واژۀ اوستایی رامَ در کلمات فارسی رامش )آرامش و ساز و  حاجی فیروز رامشگر

  ۲۰۲۱دسامبر  ،دئسو .است نوا، سرود و شادی( به خوبی بر جای مانده
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در جهان اسالم به  ،جشن باستانی ایرانیان، پذیرفته شدن نوروز

دینی بعداً برای آن  توجیهطور عملی تدریجاً انجام گرفت، و 

فراهم شد. این پذیرش از راه شناخت عرف متداول مردم 

 ،دشاسالم ناگزیر از شناساییِ آن صورت گرفت که حقوق 

چون افزون بر عرف مرسوم در ایران، نیاز به سال شماری و 

صدور داشتن تقویم مشخص برای دریافت مالیات و هدایا نیز 

جواز نوروز را ایجاب می کرد. دربارۀ احترام به آداب و رسوم 

جا افتادۀ مردمان، در صورتی که زیانی برای شریعت نداشته 

( "معروف")در قرآن از مفهوم  "عرف"در فقه از مفهوم باشد، 

آمده که امام علی در بخشی  البالغه نهجدر  .استفاده شده است

رعایت رسوم و  ۀمشهور خود به مالک اشتر، دربار ۀاز نام

اسالم ای را که بندگان این ملت به آن عمل کرده و ملت  آداب پسندیده»های مردم تأکید کرده و گفته است:  آیین

از نظر نمادین، رواداری نوروز با الگوهایی   "با آن پیوند خورده و رعیت با آن به صالح زیست می کند، بر هم نزن.

 ۵۹از زبان امام جعفر صادق در جلد  "یوم المیثاق"برآمیخته شد که ما آنرا به صورت  "روز پیمان با خدا"چون 

یم. البته مخالفت هایی نیز با شناسایی آداب نوروزی از سوی مسلمانان صورت گرفته، اما نمجلسی می بیبحار األنوار 

 به طوری که خواهیم دید شیعیان آسانتر از اهل سنت آنرا پذیرفتند. 

کلینی رازی از راویان سرآغاز سدۀ چهارم شیعه است که دربارۀ نوروز از زبان امام جعفر سخن گفت. مضمون این 

 شته های دیگر فقیهان چون ابن بابویه و شیخ طوسی تکرار شده، این است:سخن که در نو

بزرگی دارد و روز  ۀابراهیم کرخی گفت: از امام صادق )ع( درباره شخصی سخن گفتم که مزرع"

برند؛ آیا بپذیرد؟  رسد کارگران و کشاورزان )به رسم نوروز( برای او هدیه می مهرگان یا نوروز که فرا می

آنها را  ۀهدی"امام فرمود:  "آری."گفتم:  "آیا هدیه دهندگان نمازگزار و مسلمان اند؟"ود: امام فرم

 ".بپذیرید و همسان با آن جبران کنید

دارد راه به رسمیت بخشیدن به نوروز می برد. البته از نوشته های  "هدیۀ نوروزی"در این روایت می بینیم رسم 

ان نوروزی از زمان معاویه نخستین خلیفۀ اموی رسم شده بود. سال شماری بر تاریخی در می یابیم که پذیرفتن ارمغ

هجری( مطرح گردیده بود. نیاز به  ۱۲۵پایۀ نوروز نیز از زمان دهمین خلیقۀ اموی هشام بن عبدالملک )درگذشت:

متوکل  روز به تأخیر افتاده بود. خلیفۀ زمان ۷۷چون نوروز  ،هجری بیشتر محسوس شد ۲۴۳تقویم درست در 
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سر آذرخره موبد موبدان پیشین پارس خواست که تقویم تازه ای از نوروز فراهم کند تا پاز زردشت عباسی به ناچار 

زمان مناسب برای آغاز سال خراجی مشخص شود و أخذ خراج به تأخیر نیفتد. این تقویم شناس ایرانی زمان 

نام گرفته و در  متوکلیآوردن، خالفت معتصم برای ادای شهادت علیه افشین به سامرا آمده بود و پس از اسالم 

 شد.  مسائل تاریخی و نجومی مربوط به عهد ساسانی، کارشناس دستگاه خالفت محسوب می ۀکلی

هجری  ۱۱۱۱در زمینۀ جایگاه شرعیِ بخشیدن به نوروز نیز روایت های بسیاری آمده که محمد باقر مجلسی )مرگ: 

 ه است. از جمله:( آورد۵۹جلد بحار األنوار عمدۀ آنها را در کتاب خود ) ،قمری(

روز نوروز خدمت "معلی بن خنیس که فردی موثق و مورد اعتماد حضرت امام صادق بود، می گوید: "

امام صادق)ع( رفتم. فرمودند معلی آیا می دانی امروز چه روزی است؟ عرض کردم؟ عجم امروز را 

د: به بیت العتیق)کعبه( برای یکدیگر هدیه می فرستد؛ امام فرمودن بزرگ می داند و تبرک می جوید و

سوگند می خورم که نوروز از جهت زمان قدیم است. نوروز روزی است که خداوند از بندگانش پیمان 

گرفت که او را بپرستند. روزی است که آفتاب تابید و هوا که موجب حیات است وزیدن گرفت. روزی 

 "وعرب آنرا ضایع کرد.)عج( ظهور می کند. عجم نوروز را زنده نگه داشت  است که قائم ما

به این ترتیب می بینیم که نوروز از یک سو با ذات هستی بخش درعالم برین پیوند می یابد و از سوی دیگر با 

چون نوروز شد خود را "  :طبیعت حیات بخش همنوا می شود. همین راوی از زبان امام ششم سفارش می کند که

و پس   نوروز بپوشید و به بهترین بوهای خوش خود را خوشبو گردانید، های خود را برای ترین جامه بشویید و پاکیزه

 "شکر برده و دعا بخوانید. ۀاز اعمال نوروز و بعد از نماز مخصوص آن، سر به سجد

رسمی شدن نوروز را در دورۀ حکومت دیلمیان در بغداد و تقریبا همزمان با حکومت فاطمیان در قاهره، می بینیم. 

در بغداد معز الدوله احمد دیلمی نوروز را به منزلۀ عید غدیر جشن گرفت. در قاهره طبق نوشتۀ مقریزی مورخ 

نمودند  یج گردید. در این روز بازارها را تعطیل میمعروف مصری مراسمی به نام نیروز از عصر فاطمیان در مصر را

هجری آتش  ۵۹۲های دولتی بودند، لباس و پول و لوازم می دادند. در سال  هایی که در دستگاه و به خانواده

هجری را منع شده بود، دوباره اجازۀ  ۳۶۳افروختن و آب ریختن در نوروز که از زمان معزالدین خلیفه مصر در 

 اجرا یافت. 

آیین نوروز و مهرگان شبیه دربار ساسانیان در  ،از زمان حضور وزیران ایرانی چون برمکیان در دربار خلفای عباسی

مراسم تقدیم هدایا با أخذ خراج ساالنه آمیخته می شد. گاه برای اجرای بهتر این مراسم  ،بغداد اجرا گشت، و اغلب

هجری نوروز به بیست و  ۴۶۷می افتاد. می دانیم که در سال به تقویم دقیق تری از سال و شمارش کبیسه ها نیاز 
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سوم برج حوت افتاد، یعنی هفده روز مانده به پایان زمستان. در این سال به فرمان سلطان جالل الدین ملکشاه 

سلجوقی تقویم جاللی با حضور عمر خیام نیشابوری تدوین گردید و نوروز را در تحویل شمس به برج حمل تثبیت 

ثانیه محاسبه کردند.  ۴۶دقیقه و  ۴۸ساعت و  ۵روز و  ۳۶۵د. از آن تاریخ به بعد، سال خورشیدی حقیقی را کردن

 تقویم جاللی از نظر ریاضی هنور دقیق ترین سال شماری خورشیدی شمرده می شود.  

 
شیعه دربارۀ نوروز در دورۀ صفوی ها نوروز رونق بیشتری در ادبیات دینی یافت که عامل اصلی آن فزونی روایات 

بود. البته راه و روش شاهان صفوی به ویژه شاه عباس نیز در رونق بخشیدن به مراسم نوروز مؤثر بوده است. در سال 

صفوی، مالی متعصب و سختکوشی مانند محمد باقر مجلسی را می بینیم که نه تنها گزارش های دورۀ های پایانی 

بسیاری از امامان شیعه در تجویز مراسم نوروز نقل می کند که نخستین بار دعای ویژۀ نوروز را در کتاب فارسی  

 :او در این کتاب در خصوص این دعا می نویسدخود می آورد.  زادالمعاد

القلوب  اند که در وقت تحویل سال این دعا را بسیار بخوانید: یا مقلب غیر مشهوره روایت کردهدر کتب "

ای "یعنی  "واألبصار یا مدبّر اللیل والنهار یا محوّل الحول و االحوال، حوّل حالنا الی أحسن الحال.

ال ها! حال ما را، به برگردانندۀ دل ها و چشم ها! ای چرخانندۀ شب و روز! ای دگرگون کنندۀ جانمایۀ ح

 "بهترین رویه اش برگردان.

 "... یوماً تتقلّب فیه القلوب و األبصار"به تأثر از آیۀ قرآن  "یا مقلب القلوب و األبصار"پیداست که سرآغاز این دعا 

ن ( گرفته شده است. البته ارجاع قرآن به روز قیامت است که از آن در اینجا برای نشان داد۳۷)سورۀ نور آیۀ 

دگرگونیِ طبیعت در فصول سال کمک گرفته شده است. البته در بعضی متون دینی دگرگونی طبیعت در فصول 

نوشتۀ مفاتیح الجنان سال و زنده شدن طبیعت را به قیامت تشبیه کرده اند. می دانیم که دعاهای نوروزی در کتاب 

محدّث معاصر آقا شیخ عباس قمی در قرن بیستم نقل شده و جزو ادعیۀ شیعه درآمده است. همین نویسنده در کتاب 

پیش از هجرت را با نوروز همان سال  ۵۲رجب  سال  ۲۷می کوشد که میالد پیامبر اسالم در منتهی اآلمال دیگرش 

 تطبیق دهد.  
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نوروز و "آقای محمد علی دادخواه اخیراً پژوهشی با عنوان  "هفت سین،"در زمینۀ نماد کشاورزی دلپذیر نوروز: 

  نویسد: را به نگارش در آورده، در این باره می "فلسفه هفت سین

نوروزی انتخاب این عدد بسیار قابل توجه است. ایرانیان  ۀعدد هفت برگزیده و مقدس است. در سفر"

 ۀدادند. در نجوم عدد هفت، خان اودانه مقدس ارتباط میباستان این عدد را با هفت امشاسپند یا هفت ج

طبقه   گوید: آسمان هفت دهند. عالمه مجلسی می آرزوهاست و رسیدن به امیدها را در خانه هفتم نوید می

و زمین هفت طبقه است و هفت ملک یا فرشته موکل برآنند و اگر موقع تحویل سال، هفت آیه از قرآن 

 "دارند. شود، بخوانند آنان را از آفات زمینی و آسمانی محفوظ می شروع میمجید را که باحرف سین 

مجمع عمومی سازمان ملل برای  ( بنا به پیشنهاد جمهوری آذربایجان،۱۳۸۸)اسفند  ۲۰۱۰باید بیفزاییم که در فوریۀ 

و تحت  ۴۹فروردین را در چارچوب ماده  اولمارس برابر  ۲۱ای  با تصویب قطعنامه بار در تاریخ این سازمان نخستین

رسمیت شناخت و در تقویم خود جای داد. در متن به تصویب  عنوان فرهنگ صلح به عنوان روز جهانی نوروز به

میلیون نفر آن را  ۳۰۰هزار سال دارد و امروزه بیش از  ۳ایرانی که قدمتی بیش از  ۀرسیده، نوروز جشنی با ریش

هم، نوروز توسط سازمان علمی و فرهنگی  ۱۳۸۸مهر  ۸است. پیش از آن در تاریخ  هتوصیف شد ،گیرند جشن می

 بود.  سازمان ملل متحد،به عنوان میراث غیرملموس جهانی به ثبت جهانی رسیده

ست که عنوان نوروز در موسیقی ایرانی نیز کار برد کافی یافته است. شادروان دکتر محمد معین در این اگفتنی 

نوروز نغمه است که از مقامات بوسلیک حسینی بهجۀ الروح طبق نوشتۀ صفی الدین ارموی در "نویسد: زمینه می 

 بجوی از بوسلیک و از حسینی       اگر نوروز می خواهی که بینی  : مشتق شده است

ی تزیین آن گانۀ موسیقی قدماست، و آن پنج نغمه است، و از طرفین نغماتی برا ۲۴نوروز بیاتی: یکی از مایه های 

اضافه کنند. لحن آن محزون است و به حجاز و بوسلیک نزدیک باشد. نوروز خارا: مایه ای ست از دستگاه نوا:  نوا 

ز وی نوروز خارا  دان و ماهور.  نوروز رهاوی گوشه ای از مایۀ عراق است. نوروز   ---آمد مقام و هست مشهور  

در راست پنجگاه نواخته می شود. نوروز خردک: پنجمین نغمه است عجم شعبه ای از موسیقی قدیم ایران است که 

و یک و نیم بانگ دارد.  ترکیب پرده: از اولین نغمۀ مقام حجاز و حصار شروع شده و به همایون، نهفت، اوج، 

  ۲۰۲۱دسامبر  )دانشکاه جرج واشنگتن(، احمد کاظمی موسویزابل، گردانیه و زنگوله می رود. 
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 ۀناصر انقطاع، محقق و نویسنده، از میان ما رفت، اما آثار او همواره دستمایدکتر سال گذشته 

های  آرمان بود، گزیده ۀیاران فصلنامشناخت تاریخ ایران باقی خواهد ماند.  به یاد او که از 

 کنیم.  در مورد هفت سین را به خوانندگان تقدیم می شکوتاهی از نوشته های
 

بوده « شراب»بوده و از آن جمله « هفت شین»گویند که هفت سین در دوران پیش از اسالم  به اشتباه برخی می]...[ 

کنند  اند. اما این کسان توجه نمی را به هفت سین تغییر داده است که پس از اسالم به خاطر حرام شدن شراب، سفره

 .تواند در دوران پیش از اسالم کاربرد داشته باشد ای عربی است و نمی واژه« شراب»که 

 

  ی باستانیها سین هفت ۀدربار نگرش درخور ۀنکت. اند نشده برگزیده سرسری نوروزی هایهفت سین 

 "سین هفت" که است این نهادند می نوروزی خوان بر ما نیاکان سوی از امروز تا باستان زمان از که کهن و

 :باشند ویژگی پنج این دارای باید

 .باشد پارسی ها آن نام - ۱

 .شود آغاز سین( حرف) واژه بند با - ۲

 .باشد گیاهی ریشه دارای - ۳
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 .باشد خوردنی - ۴

 .باشد نشده ساخته( ها آن مانند و زمینی سیب - سیرترشی - پلو سبزی مانند) ترکیبی های واژه از ها آن نام - ۵

 دارای همه " سنجد و ،(سبزه یا) سبزی ، سمنو ، سرکه ، سماغ سیب ، سیر ، " که بینیم می باال بند پنج با نگرش به

 .هستند ویژگی پنج این

 بر این پایه:

 تازی است ( -سنبل )نه خوراکی است و نه پارسی  -

 تازی است ( -خوراکی است و نه پارسی سکه )نه  -

 روسی است ( -سماور )نه خوراکی است و نه پارسی  -

 های سین هفت برای ، در بیست میلیون واژه های پارسی نمی توان هشتمی رابا نگرش به آن چه آمد

 .باشد ویژگی پنج این دارای که کرد پیدا نوروزی

 

 : هستند زرتشت کیش(  فرشته ابر هفت) های سپنتا از یکی ادنم سین هفت های سین از یک هر که افزود باید

  اهورامزدا نماد سیر -

 پاک های آب نماد ،بهشت اردی فرشته سبزه -

 پرستاری و بارداری نماد ،زن فرشته ،سپندارمذ فرشته سیب - 

 ستگیدلب نماد ،خرداد فرشته سنجد -

 

ی مَر به معنای  ساز( + مشا )از ریشه است: اَ )پیشوند منفیاز سه بخش ساخته شده   (amsha spanta)امشا سپنتا

« مقدسان نامیران»و « مقدسان جاویدان»، «وَرجاوندان جاویدان»مردن( + سپنتا )وَرجاوند، مقدس( و در کل به معنای 

گویند که باز هم  می« مِهین فرشتگان»نیست. در پارسی نو، گاهی آنان را « اَبَرفرشته»است. بنابراین امشاسپنتا به معنای 

 .بگوییم« وَرجاوندان جاویدان»دقیق نیست. بهتر است همان امشاسپنتا یا 
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 زنده یاد ناصر انقطاع در کنار دکتر سامویل دیان                                         ناشر : ناصر انقطاع           
 پخش : شرکت کتاب           

 :اند ازشش امشاسپندان عبارت 

 «ی نیک اندیشه»به معنای « بهمن»یا   (vohuman)وهومن

 «بهترین راستی»به معنای « اردیبهشت»یا   (asha vahishta)اشه وهیشته

 «گزینش نیکو»به معنای « شهریور»یا   (xshathra vairya)خشئره وائیریه

 «آرامش وَرجاوند»)اسفند( به معنای « سپندارمذ»یا   (spanta armaiti)سپنته ارمئیتی

 «درستی، تندرستی»به معنای « خرداد»یا   (hauvartat)هئوروتات

 «بیمرگی»به معنای « امرداد»یا   (amaretat)امرتات

است. این هفت امشاسپنتا « خرد وَرجاوند»به معنای  (spanta mainiyu) «سپنتا مینیو»امشاسپنتای هفتم در اصل 

ی  اند. )ن.ک. مقاله بودند. اما گاه به اشتباه امشاسپنتای هفتم را خود اهورا مزدا گفتههای اهورا مزدا  ها یا صفت جلوه

ی هفت امشاسپنتای زرتشتی  مطمئن نیستم که آیا هفت سین نماینده(. ی شادروان دکتر محمد معین نوشته« هفت»

نظرهای « هفت سین»خاستگاه نام  ی درباره .های گفته شده هیچ منبعی یاد نشده است باشند. برای ارتباط و نمایندگی

 :گوناگونی آورده شده است از جمله

 .شدند شده و بر سفره نهاده می هفت سین در اصل هفت سینی بوده است، یعنی در هفت سینی چیزهای گذاشته می

 .هفت سین در اصل هفت چین بوده است، یعنی هفت محصول کشاورزی چیده شده 

 جاودانگی نماد امرداد، ۀفرشت سرکه -

 بار و خوار نماد شهریور، ۀفرشت سمنو -

 فارسی است نباید با ق نوشته شود.( ۀ)سماغ چون واژ باران نماد بهمن، ۀفرشت سماغ -
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 یوسف ابن حسین محمد آقای از ساسپ با :رمانآ

 -می همت آرمان ساختن پربار برای همواره که

 یاد زنده خود ۀفرهیخت برادر ۀنوشت این و گمارد

 فراهم نوروزی ۀپروند برای را یوسف ابن برهان

 .است ساخته

اند و از نیاگان سرفرازمان به شناخت دوگونه هستی رسیده

این شناخت، جهان و جهانیان را ارمغانی بس زیبا، ارزانی 

شاید بتوان گفت برای نخستین بار در جهان، این  داشتند.

و به  گیری از خرد خویشایرانی آریایی است که با بهره

های زیبا و هستی بخش ی نیک و دیگر فروزهیاری اندیشه

ایزدی، راه شناسایی پیش گرفت و به شناختی زیبا از هستی 

ی خرد است و آن را  جهان، آفریدهرسید و پذیرفت که 

  آغاز و انجام پدید آورده است.ای نیک و بیاندیشه

هستی »کردند یا می دیدند، آن چه را دریافت می .پنهانهستی و  هستی آشکارنیاگان ما دوگونه هستی شناختند. 

گرفت  ای برابری)معادله( جای میهستی پنهان از دید آنان در گونه« . هستی پنهان»خواندند و جز آن ها را « آشکار

 اش کرد:توان چنین باز تابکه اکنون می

 نیرو  xزمان   x هستی پنهان = خرد 

همان گونه که؛ هستی دار، هستی بخش «. قدیم»ی بیگانگان و دیرپا یا به گفته است« کهن»هستی پنهان از دید آنان 

... یاد  اهورا، مزدا، اهورامزدا، مزدااهورا ، دادار، خدا و میترا، زُروان، مهر، های گوناگون:و هستی بان را که به نام

 .اندکرده

های زیبای ایزدی و یا هستی پنهان. نیاگان ایرانی آریایی مان بر این اندیشه و ای است از پدیدههستی آشکار نمونه

های اش، آیینهایی که به بزرگداشتجهان و آن چه در آن است، در شش گاه پدید آمده است. زمان باورند که

، آن ها را گرامی می (انشتی)زرتکردند و هنوز هم میتراییان و بهدینانای به نام : گاهنبار یا گهنبار، برگزار میویژه

 کنند. به ویژه ایرانیان بهدین.دارند و برگزار می
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آفرینش هستی ، ای دیگرمان در آن روز به بزرگداشت پایان کار آفرینش و یا به گفته، روزی است که نیاگاننوروز

 گرفتند.، جشن میآشکار

 نوروز، روز نو گیتی

ی گیتی، یکی از این هایی برخوردار است که زیست و یا زندگی دوبارهگیبهار در کشور دیرپایمان ایران، از ویژ

ن گونه که ااند. بدنیز خوانده روز نو گیتی، نخستین روز بهار است. از این روست که آن را نوروز .هاست ویژگی

ای زندگی تازه نداشته باشد، مرده است و چیزی جز هیزم نیست! هر گیاهی که در نوروز گونه نیاگان ما باور داشتند

 داشتند.با پذیرش این باورست که آنان به بزرگداشت نو شدن گیتی ، جشن برپا می

دراز، برای دو جهان شاید به یک اندازه ارزش می و های دوردر این جا باید یادآور شویم که ایرانیان از گذشته

 نهادند.ارج می روان وتن، جان به شناختند. همان گونه که 

 ،مان به همان اندازه که زیباست برخوردار از ارزش و مایه است و باید از آن بهره گرفتگیتی از دید نیاگان آریایی

های جهان ن گونه که بتوان با برخورداری از دستمایهاهایش برخوردار. بداش کوشا بود و از ویژگی در زیبایی

 .ی گیتی پرداخت و زیبایی را جاودانه ساختزودگذر، به نوساز

 نوروز و مردم 

 گویند: «نوروز، روز آفرینش نخستین مرد جهان است.»ایرانیان باور دارند که نوروز را باید گرامی داشت. زیرا 

ی هستی از مردمان باالترین پدیدهو  کیومرس، نخستین مرد جهان، مردی است که در نوروز هستی آشکار یافت.

 اند.دید ایرانی

 اند؟ی هستی، جشنی برگزار کنند، کاری بزرگ انجام ندادهاگر به شکوه آفرینش باالترین پدیده راستی

 نوروز، روزی ایزدی 

آغاز  «اورمزد»هایی که با ی دوازده ماه خورشیدی، نامی شناخته بودند. نامگانهایرانیان برای هریک از روزهای سی

سرور دانا، هستی دار، هستی بان ، هستی بخش، دادار، مهربان، بخشنده و « اهورامزدا»نامیده به نام شود. روزی که می

 ... است. پس نخستین روز سال، نامیده به نام هستی دار شده و روزی است ایزدی.

 نوروز و روان

ان. در این ماه فروهر روان فروهری فروردین، ماهی است ویژه نوروز، سرآغاز نخستین ماه ایرانی یا فروردین است.

شوند. از گردند و گواه اندیشه، گفتار و کردار بازماندگان خویش می می در گذشتگان به جهان گیتایی ) مادی( باز
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، روان برتری چشمگیری بر جان و تن دارد و از سویی، زندگانی جاویدی برای روان آن جا که از دید پیشینیان

بود و  نوروزداشتند که یکی گشت روان به جهان گیتایی، دو جشن بزرگ برپا میشناختند، به بزرگداشت باز می

اش نوزدهم فروردین و یا فروردین روز از شود و زمان برگزارینیز، یاد می جشن روانکه از آن به  فُرُدُگ دیگری

 پردازند.ماه فروردین است. هنوز هم مهریان و بهدینان به برگزاری این جشن می

 سرگذشتنوروز و 

هایی ویژه برگزار شده است در سرگذشت دور و دراز ایران یادها داریم و یادبودها که به بزرگداشت هر یک، آیین

 اش، پیدایش آتش است.های برگزاریکه گویند یکی از انگیزه« جشن سده» چونان

بزرگ مردمان و نخستین پادشاه جهان، روز اورمزد از ماه فروردین و یا  کیومرس، نیایمی گویند و باور دارند که 

نخستین روز سال خورشیدی، تاج برسر نهاد و به بزرگداشت برگزاری این آیین، آن روز را روز نو و یا نوروز 

 اش، جشن برپا ساختند.به یادآوری و بزرگداشت لنامیدند و از آن پس، هر سا

سر نهاد و ی از پادشاهان بزرگ پیشدادی، در نخستین روز سال و یا نوروز، تاج برجمشید، یکهمچنین گویند 

 اش، گرامی داشتند.ایرانیان این روز را همواره به یاد و بزرگداشت او و تاجگذاری

اری برگزاند و بر این اندیشه و باورند که  نیز گفته نوروز جمشیدیاز سوی دیگر، ایرانیان نوروز باستانی خود را 

ها پیش، گیری جمشید شاه، شاهنشاه پیشدادی انجام یافت و تا سالآیین باشکوه نوروز، به خواست، دستور و پی

 کردند.نیز یاد می« نوروز جمشیدی»ایرانیان از نوروز به 

به  بار زرتشت برای نخستین نوروز به باور گروهی از ایرانیان، یکی از یادبودهای زرتشت است. و بر این باورند که 

خورشیدی را شناخت. سالی که نخستین روشن کردن چگونگی گردش زمین، به گرد خورشید پرداخت و سال

 .ایمنام نهاده نوروز روزش را

الدین اند و باور دارند که، به زمان پادشاهی جاللنیز یاد کرده نوروز جاللی... و به گاه سرگذشتی، از نوروز به 

ی کمر بستند و به سرپرستی تکدانه فرزانهسلجوقی، دانشمندان به روشن کردن چگونگی سال خورشیدی  ملکشاه

 ترین گاه شمار تا روزگار ماست.گاه شماری پدید آوردند که درست  ،ایرانی خیام

 ست.و دیگر دانشمندان روزگار او خیامگاه شماری ما، همان پژوهش پر ارج  یهمایاز آن پس تا کنون، دست

به روزگار ما، گاه شمار کشوری، همان گاه شماری شد که از خیام و روزگار ملکشاه سلجوقی به یادگار مانده 

 است و سال، سال خورشیدی و نخستین روز همان نوروز برگزیده شد.
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 نوروز و افسانه ها

ها داشتند. اش کوششجاویدی دانستند، به راهاز آن جا که ایرانیان برای نوروز ارجی فراوان و پایگاهی بلند می

 ها، باید جستجو کرد.ها و داستاناش را در افسانههایی که سرانجام ردپایکوشش

ها به  آوردند که در آننیاگان سرفرازمان، افسانه و داستان را بهترین پیاله، کالب )قالب( و یا چارچوبی به شمار می

ازتاب کرد، پاسداری نمود و دیگران را ارزانی داشت. امید آن که توان جای داد، بای اندیشه را میزیباترین گونه

پردازند و ایرانیان و دوستداران  هانوروز در افسانهروزی پژوهندگان ایرانی، بتوانند به پژوهشی ژرف پیرامون 

 دلنشین باشد. پردازم که امیدوارمای میدر این جا برای نمونه، به یادآوری نکته فرهنگ ایران را ، ارمغان سازند.

 نوروز و جام جهان بین 

 -، رویاروی میجمشید شاه پیشدادیدر گزارش رویدادهای روزگار  جام جمها برای نخستین بار با در سرگذشت

ها را در آن می دید و از دیدار خویش، مردمان را چیزها جامی است که گویند جمشید شاه دیدنی ،جام جم شویم.

با جامی دیگر رویاروی  کیخسروه به روزگار شاهنشاهی کیانیان و به زمان فرمانروایی پس آن گا ارزانی می داشت.

 یاد شده است. جام جهان بینهستیم. جامی که از آن به 

دارد. این همان  جام جهان بینمی پردازد، یادی زیبا از  بیژن و منیژهدر آن جا که به گزارش سرگذشت  فردوسی

زنده است و در چاهی  بیژن مداد نوروز در آن می نگرد و آشکارا می بیند کهجامی است که شاهنشاه کیانی با

ی  ی کوشش سازندههمه )اعضاء( نش)مظهر( سازمانی است پنهانی که هموندا جام جهان بین نمادگرفتار و 

بردند. این سازمان، گویا همان سازمانی راه فراهم آوردن آسایش مردمان و پیشرفت ایران کار می رایب خویش را

 اش چشم و گوش شاهنشاه خوانده می شدند.است که به روزگار شاهنشاهی هخامنشیان، هموندان

ی ایران و ایرانی بنگریم، آشکارا می بینیم که پیش از  اگر با دیدی راستین به شاهنامه فردوسی، شناسنامه و کارنامه

شد. آن گاه این شاهنشاه بود ی سازمان جام جهان بین به شاهنشاه داده میساالنه هایبرگزاری آیین نوروز، گزارش

های گوناگونی می پرداخت که هر یک آسایش بخش تن، جان و روان مردمان بود. برای نمونه که به بازتاب فرمان

زندان و سیه چال، به اش از دیدیم که درپی گزارش سازمان جام جهان بین، کار یافتن بیژن پایان یافت و رهایی

 .ی رستم و دیگر پهلوانان ایران، فرجام نیک گرفتکوشش سازنده

در رهگذر ادب پارسی و یا بهتر گوییم، فرهنگ ایران، جایگاهی بس پر ارج دارد. شاید بتوان آن را،  جام جهان بین

 ستی دار جهان است. ی پاکیزه ای که ارمغان هدانست. آینه ی نهاد پاک و سرشت تابناک مردمانآیینه

 گوش جان فرا می دهیم: ،حافظ ،پیر پارسبه سخن تکدانه اندیشمند ایرانی 
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 ردد مینــا می کگفـت آن روز کــه این گنبـ    گفتم این جام جهان بین، به تو کی داد حکیم؟!

 جهای پر ارمایه آیا آن زمان فرا نرسیده است که ایرانی بتواند به فرمان درون و با بهره گیری از  دستراستی 

 ی نهاد و جام جهان بین دل پاک کند؟!ی آیینهکردگی، از چهرهفرهنگی خویش، زنگار سیاه خود گم

 نوروز و هزاره ها

از آن زمان  شده است. با این همه باید گفت:های زودگذر و دیر پای گذشته، برگزار میگمان نوروز، از هزارهبی

 هایی از نوروز در ایران داریم.ته و گریخته، یادکه مردمان نوشتن آغاز کردند، جس

مان  یابی به نوروز، و چگونگی برگزاری این آیین با فر و شکوه، اگر بایگانی نوشته نتواند به دلخواه یاریبرای راه

 ها و سپس خاک، به ویژه خاک ایران زمین، یاری گرفت. توان از بایگانی پر ارج دلکند، می

باستانی که از روزگار شاهنشاهی هخامنشیان، برایمان به یادبود مانده است، رد پایی زیبا و با شکوه از های در مانده

های ماندگاری از توان یافت، به ویژه در کاخ آیینی تخت جمشید، در این کاخ باشکوه، نگارهها میبرگزاری جشن

 ی آن روزگار است. تههای خجسبینیم که یادآور برگزاری آیینبیست و پنج سده پیش می

ها را شناسایی کرد و به که باید آناندهایی دست دادهها نشانهبیگانگان، به ویژه یونانیان، از برگزاری این آیین

ها )اشکانیان( که چیزی گرداگرد چهار سد سال در ایران فرزندان ایران ارزانی داشت. شوربختانه از پارت

های اگر روزی فرزندان ایران، به بررسی مانده ،ودهای چندانی نداریم! با این همهشاهنشاهی داشتند، یادها و یادب

توانیم، در پناه شود و بهتر میهای تاریک سرگذشت ما روشن میباستانی و بایگانی خاک ایران، دست یازند، گوشه

 آن روشنی، راه زندگی یابیم.

تواند یادآور برگزاری نوروز، در کاخ ن داریم که میها و یادبود هایی فراواخوشبختانه از ساسانیان گزارش

 شاهنشاهان آن دودمان باشد. 

 نوروز پس از ساسانیان

ی خود دست کشند، و خوشبختانه دست توانستند یک شبه از یادهای هزاران سالهبا آمدن تازیان به ایران، مردم نمی

سده، هنوز نوروز به بهترین گونه و باشکوه بسیار برگزار  چهارده بر نداشتند. همان گونه که اکنون پس از گذشت

 شود.می

ش را ا ی ایرانی است و اوست که رد پای اندیشهاز یاران پیامبر، موبد یا موبدزاده سلمان پارسیدانید که نیک می

سانیان توان دید. یکی از نخستین گوشزدهایی که سرگذشت نویسان، از نوروز پس از سادر اسالم، آشکارا می
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شست و شوی کرده، پوشش پاک پوشیده و بوی خوش به کار برده، به  سلمان پارسیروزی  دارند، این است که

شود. سلمان گوشزدی به ی آن چگونگی و بوی خوش، جویا میرود. پیامبر از انگیزهدیدار پیامبر اسالم می

 برد.ی نوروز را به کار میارد که در آن واژهکند و پیامبر در پاسخ، فرازمانی کوتاه دبرگزاری آیین نوروز می

)نگذریم از این که، به  .برد دانست و کار میی پارسی است که پیامبر اسالم میی نوروز تنها واژهواژه گویند

 ی پارسی فراوان است(. پژوهش دانشمندان ایرانی و مصری، در قرآن واژه

 نوروز و اسالم

ها نشان ها داشتند و از جان گذشتگیهای فرهنگ پر بر و بار خویش، کوششویژگیایرانیان برای نگاهبانی از 

های آیین کهن خویش را نگاه دارند. سرگذشت نویسان بر دادند. آنان همواره به دنبال دستاویزی بودند، تا ویژگی

 اند که، این گفته

  ... آدم روز نوروز زندگی یافت 

 پیامبر اسالم در نوروز علی را به جانشینی خود برگزید.  

های بر جای ها، چیزی دست داده باشیم، به یادآوری یکی چند نمونه از نوشتهمایهبرای آن که از این گونه دست

 دهیم. پردازیم، و نوروز و اسالم را با این یادآوری پایان می مانده می

در آغاز فروردین آدم آفریده چنین آورده است:  امام صادقی به گفته« والعالمالسماء »ای زیر نام در نامه مجلسی

ای است برای طلب حاجات، برآورده شدن آرزوها و دیدن پادشاهان و کسب دانش و شد و آن روز فرخنده

 زناشویی و مسافرت کردن و خرید و فروش نمودن و ... 

 .شودها فراوان مییابند و روزیها به آسانی تولد میند و نوزادگذاردر آن روز خجسته، بیماران رو به بهبودی می

ها را خوب شست و شوی کنید و خود را پاک نگاه دارید و بهترین جامه« نوروز»... در روز  افزاید:همچنان امام می

در دشت غدیر خم، در آن روز پیامبر اسالم  بپوشید. بوهای خوش کار برید و سپاس خدای را به جای آورید. زیرا

  ....السالم از مردم بیعت گرفت و در آن روز حضرت علی به مردم نهروان غالب شدبرای والیت علی علیه

این روز نوروز  گوید و آن این کهباز می« نوروز»سخنی پیرامون « امام موسی بن جعفر»در همین نامه از  مجلسی

پیمان گرفت تا او را پرستش کنند و برای او شریک قایل نشوند و به بسیار قدیمی است. روز نوروز، خدا از بندگان 

 اش درآیند و دستورشان را بپذیرند و آن را اجرا نمایند. آیین فرستادگان
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های روی زمین به وزیدن گرفت و گل هنخستین روزی است که خورشید بتابید و بادهای بار دهند« نوروز»آن روز 

روزی است که « نوروز»... و آن  روزی است که جبریل بر پیغمبر اسالم نازل شد.« نوروز»آن روز وجود آمد. 

ی کعبه بود، از باال به پایین های قریش را که در خانهپیغمبر اسالم حضرت علی را باالی دوش گرفت تا بت

 انداخت.

... و در این روز ه است: گیری برگزاری آیین نوروز چنین آمدی پی، شاید هم به انگیزهمجلسیی در همین نوشته

 کند.  شود و خداوند او را یاری میها پنهان است ظاهر میامام دوازدهم که از دیده« نوروز»

 پیش درآمد نوروز

را،  سده پردازیم: گروهی برگزاری آیین پرشکوهگردیم و به گزارشی از پیش درآمد نوروز میباز می نبه نوروز ما

-سده در دهمین روز بهمن ماه و یا پنجاه شبانه روز پیش از نوروز برگزار میدانند. نخستین پیش درآمد نوروز می

 آورند. گروهی دیگر، آمدن آتش افروزان را نخستین پیش درآمد نوروز به شمار می .گردد

ردان مو  افروزانآتشآمد. این بود و بیشتر از روستا به شهر می آور نوروزپیاممردی بود هنرمند که  آتش افروز

دادند! آتش افروزان مردان هنرمندی بودند که با « حاجی فیروز»سرانجام به روزگار ما، جای خود را به  ،بخششادی

پرداختند و جویای آمادگی  هنرهای گوناگون و ساز و آواز، رو سوی شهرها داشتند و به سرگرم کردن مردمان می

-ند. آتش افروزان را تا چهار پنج روز پیش از نوروز میترین رویداد آیینی سال بودآنان برای برگزاری بزرگ

گمان این مردان دیدند. سپس گویی کارشان فرجامی نیک یافته بود که دیگر کسی را توان دیدن آنان نبود! چه بی

 ی برگزاری نوروز خویش و خانواده شوند. بایست آمادههنرمند نیز خود می

 نوروز، سبزی و خرمی

 ها گاتاش به درازای سرگذشت دیرین و دیرپا با گیتی و سبزی و خرمی دارد. پیوندی که پیشینهایرانی پیوندی 

اندیشید و ی زیبای زرتشت است. زرتشت به پیوند و پیوستن مردمان به زمین میترین سرود جهان و سرودهکهن

ای در رهگذر زندگی یباترین گونهکرد. ما این پیشنهاد را به زکشت و کار و کشاورزی و دام داری را پیشنهاد می

و رویاندن گیاهان گوناگونی است که هر یک  نبینیم. یکی از زیباترین پیش درآمدهای نوروز، سبز کردمی هاگات

 ای، مردمان و جانوران را سود رسان است.  به گونه

از  شود. می  و شد می . آیینی که در سرتاسر ایران بزرگ و همیشه جاویدمان برگزارنوروز آیینی است همگانی

ی  دیدی. اگر تودهی گلین روستاییان گرفته تا کاخ شاهنشاهان، همه جا رد پای نوروز را، میی چوپانان و خانهکلبه

پرداختند. در کاخ  هایی چون گندم، جو، نخود، ماش، و ... میها و رستنیسبز کردن دانه مردم به آب ریختن و
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هایی بودی که چه گونه هفت رستنی که نیاز مردم و دام بود، بر روی استوانهشاهنشاهان ساسانی نیز گواه 

 شد، تا به هنگام برگزاری آیین نوروز، سبز و خرم باشد و رسته. هایی( گلین کاشته می )ستون

وروز ی هر ایرانی و به هنگام نی رستن هفت رستنی کنیم، که بر سر سفرهبد نیست در این جا گوشزدی نیز به انگیزه

داری، از ارجی بسیار و پایگاهی شد. کشور ایران، از دیرگاه، کشوری کشاورزی بود و کشاورزی و دام دیده می

های گوناگون کشوری، آمادگی اندرکاران سازمانگشت. برای آن که دست بلند و گاه دینی برخوردار می

پرداختند هایی میز نوروز، به سبز کردن دانهای برای برآوردن نیازهای خوراکی مردم داشته باشند، پیش ا گسترده

بینی سال کشاورزی تازه، به آگاهی دیوان ساالران ها را همراه با پیشها نیاز داشتند و چگونگی رستن دانهآن هکه ب

بینی کمبود خوراک، در بخشی از ایران گسترده آن روزگار رساندند تا اگر پیشمی اندرکاران کشورو دست 

های کشور، از میان ها و یا دیگر بخشها، شهرستانی دیگر استانهای انبار شده و یا دست آمدهدانه دارند، از

ها، مردم کشورمان به سبز کردن بردارند و کار خوراک مردم را سامان بخشند. هم اکنون نیز، پس از گذشت هزاره

 ای بخشند. و خرمی ویژه خود را سبزی« نوروزی ۀسفر»پردازند تا خوان  های گوناگون میسبزه

 نوروز و پاکیزگی

پرداختند و براین اندیشه بودند ی خویش میداران به رُفت و روب و پاکیزه کردن کاشانه و خانهپیش از نوروز، خانه

گردند و گواه روان درگذشتگان و یا بهتر گوییم، فَرَوَهَر درگذشتگان، پیش از نوروز، به جهان خاکی باز می که

و زندگی بازماندگان خویش هستند. فروهرهای پاک روان مردمان، جویا و خواستار جایگاهی پاک و زیست 

کنند و هر بامداد، پیش از پردازند و خانه را تر و تازه میداران به رفت و روب میاند. از این روست که خانهپاکیزه

روزهای پیش از نوروز، و روزهای فروردین  پاشند، به ویژهبرآمدن خورشید و پس از پاکیزه کردن زمین، آب می

 که ماه فروهرهاست. 

 نوروز و آتش

آوردند، به هنگام برگزاری آیینهای ایزدی به شمار می ترین دادهارزشاز آن روی که ایرانیان آتش را یکی از با

گمان  گرفتند. بیبهره میای از آتش پرداختند و یا به گونهافروزی و روشن کردن آتش میبه آتش های گوناگون

 های کهن ایرانیان است. گیری، نگاهبانی و بزرگداشت آتش، یکی از ویژگی باید پذیرفت که بهره

توانیم به  اگر امروز نیز به پژوهش و بررسی کوتاهی پیرامون آتش و بستگی زیست و زندگی با آتش پردازیم، می

افزای رسیم. به جاست که در برابر آتش به کرنش پردازیم بخش و گرمیی هستیشناخت ارزش فراوان این پدیده

 و آن را گرامی داریم. 
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ی خود  با فرو رفتن خورشید شامگاهی واپسین روز سال، ایرانیان به آتش افروزی در کوی و برزن و خانه و کاشانه

  دید.روشن می پارچه آمد، شهر را یک پرداختند. بدآن گونه که اگر کسی از بیرون شهر به درون میمی

آتش شب نوروز تا بامدادان و آغاز سال  خوریم کهها داریم و گاه به این نکته بر میاز آتش شب نوروز سرگذشت

 شد.  نو نگاهداری می

 چهارشنبه سوری!

پایان  دانیم که در کهن روزگاران، ایرانیان هفته و روزهایی به نام شنبه و یک شنبه و ... نداشتند، تا روز چهارشنبهمی

آنان در سال دوازده ماه داشتند که هر ماه سی روز داشت و هر روز برای خود نامی.  ش را آتش افروزی کنند!سال

کم در  توان در آتش افروزی شب نوروز پی گرفت، که کمرا می چهارشنبه سوریروشن است که رد پای 

 باز کرده است. «شب چهارشنبه سوری»روزگار پس از اسالم جایی برای خود به نام 

کردند و تا ، آتشی است که مردمان با پدید آمدن تاریکی شامگاه در واپسین شب سال روشن میآتش نوروزی

ی نوروزی آتش و یافت. گذشته از آن، به سفرهها روشن بود و سپس پایان میبرآمدن مهر، بر باالی بام خانه

 داد.مانند میای بیدان جلوه آتش

 خوان نوروزی

ها، خوراکیآید. در این سفره، گذشته از های ایرانیان به شمار میترین سفرهی نوروزی یکی از رنگینرهسف

جای داشت. بد نیست این  ها، تخم مرغ سپید و گاه رنگین، آیینه، گالب، زر، سیم و هَناها، سبزی ها، میوهآشامیدنی

رنگ موی ایرانیان به ویژه کردها قرمز بود و گروهی برای قرمز کردن موی خود، از هنا  کهنکته را یادآور شوم 

زدند. چنان که این کار هنوز در میان پارههای خود را با هنا رنگ میها و دستای از آنان ناخنگرفتند. پارهبهره می

  شود.ای از روستاییان و کوچیان دیده می

ای از سرو و های سبز شده چون گندم، جو، ماش و ... شاخهچه برشمردیم، دانه در سفره نوروزی  گذشته از آن

بر باالی سفره،  ی دینی ایرانیاناوستا، کهن نامهافزود و دیدیم که هر یک به سبزی و خرمی سفره میمُورد می

ال نو، جایگاهی بلند در هستی گرفت، به هنگام آغاز س ی فردوسیشاهنامهای داشت ... و از آن گاه که جایگاه ویژه

دیدیم که هایی میرفت و گاه کوزههای گوناگونی کار میهای گیاهی، شیوهسفره یافت. برای سبز کردن دانه

 های شاهی )تره تیزک( نخود و ماش رویانده بودند. گرداگردش دانه
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ریان و ایرانیان مهری ارجی آب از دید مه»بایست در سفره نوروزی باشد. هایی است که میآب نیز یکی از مایه

 انداختند میدرون آب یک یا چند ماهی زیبا و رنگی  «های آنان، با آب رویاروی هستیم.فراوان داشت و در مهرآبه

 کردند. های روان یا آبگیرها رها میها را در آبکه نشان از جنبش دارد و پس از پایان آیین نوروزی ماهی

 آشکارنوروز و شست و شوی نهان و 

گونه ی گیتی باید دانست، و هماننوروز تنها یک جشن و یا آیین ساده و زودگذر نیست. آن را آغاز زندگی دوباره

گردند. پس اگر برای پیشباز که پیش از این یادآور شدیم، در این روز فروهر روان درگذشتگان به جهان ما باز می

 ایم. زم، کاری درست کردهچنین روزی به شست و شوی نهان و آشکار خود پردا

پوشیدند. خوش بو ترین پوشش را میکردند. بهترین و پاکیزهپدران فرمندمان، در آغاز سال نو شست و سوی می

در  آیینهداشتند. گذاشتن زدند و پاک و پاکیزه و زنگار از دل غم گرفته، نوروز را گرامی میکننده به خود می

شدند و در خویشتن ست که با دیدن چهره خود در آن، پاکیزگی را گواه میخوان نوروزی، یادآور این نکته ا

 نگریستن را ...

 ها دید. شد یک جا درون و بیرون را در آن گذاشتن آیینه، جام مِی و گالب، همه برای این بود که می

 نوروز و نوا

ها، همواره با ساز و نوا همراه بوده است. نیاگان سرفرازمان پگاه نوروز، های گوناگون به ویژه جشنبرگزاری آیین

ترین  ها، کهنگاتی گیری از سرودهای آهنگین، زیبا و سازندهکشید، با بهرهها زبانه میگونه که آتش بر بامهمان

جسته و گریخته انجام  . این کار تاکنونرساندندپیام زرتشت را به گوش جان همگان میکنان، ، زمزمهسرود جهان

دانند که بامداد  آن می هگیرد. به ویژه ایرانیان بهدین روستاهای گرداگرد کرمان و یزد، همواره خود را سرافراز بمی

کم آوای خویش، بلند دارند، آن اندازه بلند که هایی از اوستا را زمزمه کنند و کمی خود، بخشنوروز، بر فراز خانه

زمان هم رود! گین خویش پیام زرتشت را گسترش دهند. افسوس که این روش دارد از میان میبتوانند در نوای آهن

شود و بوی خوش، همه جا را فرا ی نوروزی، خوراک آتش به آتش فروزان ارمغان میبا انجام این بخش از برنامه

 ی نوروزی است.ی برگزاری آیین ویژهاینک همه چیز آماده گیرد ... می

ی ایرانیان بهدین کردند، باید به کنار سفرهمان چگونه نوروز را برگزار میبدانیم نیاگان با فر و شکوه برای آن که

ها،  )زرتشتی( به ویژه روستا نشینان گرداگرد یزد و کرمان رویم. امیدوارم این سرافرازی را داشته باشم که از دیده

 ارمغانی زیبا، شما را ارزانی دارم. هایم پیرامون برگزاری آیین نوروز ها و خواندهشنیده
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 نوروز در خانه

ای که گرداگردش هموندان  ی مردمی، دوده )اجاق( است. دودهدر کشورمان ایران، یاخته )سلول( بافت اندام زنده

نوروز و برند. پس باید خانواده را بنیادی با ارزش و پا برجا از دید ایرانی به شمار آورد. در )اعضاء( خانواده سر می

ی هموندان خانواده کوچک و بزرگ، پاک و پاکیزه، شست و شوی یا به هنگام گردش سال و آغاز سال تازه، همه

 ی برگزاری آیین سال نو. اند و آماده ی نوروزیکرده و پوشش نو یا شسته و پاک پوشیده، گرداگرد سفره

خوش، گوشه و کنار جایگاه برگزاری آیین را فرا  افشاند و بویای به گرداگرد خود میآتش آتشدان، روشنی ویژه

ای دارد. آن چه از های سبز و خرم سرو و مُورد، زیبایی ویژهها پر از گل و شاخهها روشن و گلدانگرفته است. الله

ی نوروزی نهاده شده است. دانهای آرایش یافته و در سفرهنوشیدنی و خوردنی دست آورده شود، به زیباترین گونه

ی نوروزی است. از دهد. همه چیز آماده برگزاری آیین ویژهی نوروز میهای سبز شده، زیبایی چشمگیری به سفره

شناسند، برگزاری آیین نوروز را بزرگ خانواده انجام آن جا که ایرانیان برای بزرگان خود پایگاه بلندی می

 دهد.  می

دار، هستی بخش و هستی بان جهان رود خوانان به نیایش هستیشود. سآیین با خواندن سرودهایی از اوستا آغاز می

کنند. درین آیین همان گونه که بزرگ خانواده گویند و ستایش میی خود را سپاس میپردازند و خدای یگانهمی

کنند.  گونه آیین نوروزی را آغاز میاند و بدینسرگرم خواندن سرودهای کهن ایرانی است، دیگران او را همراه

ی های سبز و خرم  سرو یا مورد و یا شاخهگویند و سال نو را با ارمغان کردن شاخههمگان به یکدیگر شادباش می

 کنند.  گل آغاز می

های آغازی آیین نوروزی است. تا آن جا که به یاد دارم، گردش زیبای آیینه و ارمغان گالب، یکی دیگر از برنامه

ر دست چپ دارد و تنگ بلورین گالب در دست راست، در برابر یکایک های خانه که آیینه د یکی از خانم

گوید. چه زیباست، شهر، استان، کشور، کشوداران و سرانجام بزرگایستد و شادباش میباشندگان )حضار( می

 ی هستی که همان مردم است. ترین پدیده

یرند و با دست راست گالب ارمغانی گپردازند و آیینه به دست چپ میاز کوچک و بزرگ به پاسخ شادباش می

سپارند. هم زمان با دار باز می پاشند و سپس با شادمانی و بهترین آرزوها، آیینه را به آیینهخانم را به چهره می

گذارند و نزد  کامی، در دهان میپاشی، هر کدام از باشندگان شیرینی سپیدی به شیرینگردش آیینه و گالب

گویند. و او  روند و شادباش سال نو می ی نوروزی جایگزین شده است، میالی سفرهبزرگ خانواده که بر با

ها و خوراکیگیری از نوشیدنیی نوروزی، بهرهواپسین بخش از نخستین برنامه دهد.هایی میهمگان را نوروزی
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ردش سال، در هایی است که بر سر سفره نوروزی چیده شده است و گاه خوردن شیر برنجی است که به هنگام گ

 کار پخت و پز بود. 

 گشت و گذار نوروزی

-روند و گشت و گذار نوروزی را آغاز میپس از پایان نخستین بخش، بزرگ خانواده و دیگران از خانه بیرون می

کنند. اگر در سال گذشته خویشاوند، دوست و یا آشنایی از آنان درگذشته باشد، برای شادی روان درگذشته و 

شوند. جایی که می نیایشگاهیا  آدریانپردازند وگرنه، همه راهی بازماندگان، نخست به دیدار از آنان میهمراهی با 

 شود. نیز یاد می آتشکدهاز آن به 

پردازند و گاه سرودهایی از در نیایشگاه، همگان در کنار یکدیگر و رو یا روی آتش، به نیایش یزدان بزرگ می

 آیند.  خوانند و با شادی و شادمانی از نیایشگاه بیرون میوستا میهای اها و یا دیگر بخشگات

نادار و » توان گفت:ن گونه که میاهای ایرانیان، از یک ویژگی برخوردار است. بدی خانهی نوروزی در همهسفره

ایرانی، به  در کاخ شاهنشاهان اش.بگذریم از چگونگی آرایش سفره و فراوانی«. انددارا، برخوردار از یک سفره

 ویژه ساسانیان که از آنان یادها و یادبودها بیشتر در دست داریم، نوروز با شکوهی فراوان برگزار شده است. 

 نوروز در کاخ ساسانی

شد، همراه با جوانی زیبا، نیکیاد می موبدان موبدو یا  موبد موبدانپس از آغاز سال نو، پیشوای دینی که از او به 

کوبیدند و جوان با آوایی خوش،  گذاشتند و در میگفتار و نیک کردار، به کاخ شاهنشاهی پا میاندیش، نیک 

 آورد و سخنی زیبا داشت. بانگ بر می

از  کیستی؟هایی داشت: گونه پرسشپرداخت و این آمد و با آوایی رسا به سخن میشاهنشاه ساسانی به پیشباز می

گیری از آموزش راستینی که دیده بود، تار و نیک کردار، با بهرهجوان نیک اندیش، نیک گف آیی؟کجا می

ای در دست  مایه ها را به یاد دارم و نه دستبدبختانه در این تنگنای زمان نه پاسخداد. هایی زیبا و سازنده می پاسخ

  که از آن بهره گیرم!

خواند. نخستین کس از به درون فرا میشاهنشاه ساسانی پس از این گفت و گوی کوتاه، جوان و پیشوای دینی را 

یافت. شد، پیشوای دینی یا موبدان موبد بود که در پوشش زیبا و سپیدش بار میمردمان که با شاهنشاه رو یا روی می

او به هنگام باریابی، جام زرین پُر می، انگشتری، زر و سیم خسروانی، سبزی، شمشیر، تیر و کمان، ابزار نوشتن، 

کاری همراه داشت. وی پس از نیایش به درگاه یزدان پاک و ستایش ایزدی، به شادباش نوروزی اسب و بازی ش

گفت که به راستی خود جهانی اندیشه و ها، یکی پس از دیگری باز میی همراه آوردن ارمغانپرداخت و انگیزهمی
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یان بهدین )زرتشتی(، از آن به آموزش همراه داشت. پیشوای دینی آن گاه رو به شاهنشاه سخنانی داشت که ایران

 شویم: کنند و ما آن را به پارسی کنونی یادآور مییاد می خشتریانه آفرینگان

 شها!

 با جشن فروردین، به ماه فروردین.

 آزادی گزین، بر یزدان و دین کیان.

 زیرک(. –دیر زی با خوی هژیر )پسندیده 

 شاد باش بر تخت زرین.

 روش کیان.انوشه خور به جام جمشید و 

 منش بلند دار.

 .رنیکوکاری و روش داد و راستی نگاه دا

 ای سبزی(.سرت سبز و جوانی چون خوید )گونه

 ات کامکار و پیروز به جنگ.اسب

 ات روشن و کاری به دشمن.تیغ

 بازت گیرا و خجسته به شکار.

 چنین باد.

 تر هم باد.چنین

 جشن های نوروزی

 :داشتندا نوزدهمین روز فروردین، ایرانیان چهار جشن بزرگ بر پا میاز کهن روزگاران، از نوروز ت

انجامید. در آن مردمان از خرد و کالن، به دیدار از یکدیگر، گویا این آیین پنج روز به درازا می :نوروز همگان – ۱

 .همگانی داشتندپرداختند و باری بزرگان، فرمانفرمایان، فرمانروایان و سرانجام شاهنشاه می

ی زایش زرتشت، جشنی در خورداد روز از ماه فروردین و ششمین روز ازین ماه، به انگیزهزایش زرتشت:  – ۲

 دارند. اش میشد. جشنی که هنوز هم بهدینان در ایران و دیگر کشورهای جهان بر پایبزرگ بر پا می
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 پرداخت. اریان و سپاهیان میدرین آیین شاهنشاه به دیدار از کسان، نزدیکان، درب :نوروز ویژگان – ۳

این جشن، جشن روان نام دارد و به یادبود درگذشتگان و بزرگداشت روان آنان، در  گان )فُرُدُگ(:فروردین – ۴

شود. هم اکنون ایرانیان بهدین و دیگر بهدینان جهان، فروردین روز از ماه فروردین یا نوزدهم فروردین برگزار می

 کنند. آن را برگزار می

ها را  دانند و گروهی دیگر، این جشنهای نوروز را تا بیست و یکم نوروز میگروهی از مردمان، جشن یادآوری:

آورند. به هر روی، به گمان من سیزده پایان یافته به شمار می« سیزده به در»ی دیگر، در سیزدهمین روز و یا به گفته

 و همه خوب است و نیک.   به در، چیزی کهن نیست و روزها از دید ایرانی همه

 دشواری های برگزاری نوروز

های برگزاری دریغ است از نوروز و برگزاری این آیین پر فر و شکوه سخنی داشته باشیم، بی آن که از دشواری

نوروز یادی به میان آوریم و از سخن باز ایستیم. پس از تک و تاز مرگبار تازیان به ایران، تاختنی که با همکاری و 

ی یاری تنی چند ایرانی خود گم کرده انجام یافت و به شکست آشکار ایران و ایرانی پایان گرفت. بیگانگان همه

 اش پردازند!   های گوناگونکوشش خود را کار بردند تا به نبرد با فرهنگ ایران و پدیده

هایی پردازند که یادآور روزگار بیگانگان پیروز هرگز خوش نداشتند ایرانیان، چونان گذشته به برگزاری آیین

 ها پرداختند! ی نیرو و توان خود، به پیشگیری از برگزاری جشنشان باشد. از این رو با همه بزرگی و شکوه

با این همه نیاگان  !کردندشگفتا که درین راه، گروهی ایرانی خود گم کرده بیگانگان را رهبری و یا یاری می

های فرهنگ جهانگیر خود، کوششی به سزا داشتند. شاید برایتان از فرهنگ و ویژگیسرفرازمان، در کار پاسداری 

ها به دستگاه فرمانروایی تازیان بغداد، ایرانیان نه تنها با پرداخت زر و سیم و ارمغان انگیز باشد اگر بدانید کهشگفت

های  ی آیینخود نیز برگزار کننده ها پرداختند، کاری کردند که فرمانروایان تازی،ها و آیینبه برگزاری جشن

 هایی شدند که هزاران سال پیشینه در کشورمان داشت!ایرانی و جشن

 مان در برابر روان جاویدشان سر کرنش فرود آوریم. ی نیاگانگیر و سازندهبگذارید به بزرگداشت کوشش پی
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با آهنگی از مجید وفادار و کالم بیژن « گل اومد، بهار اومد»انگیزی به نام:  دل ۀخورشیدی تران ۱۳۳۹در نوروز سال 

ها را تسخیر کرد و  ها و جان از رادیو ایران پخش شد که از نخستین اجرا، دل« پوران شاپوری»ترقی با آوای لطیف 

 در یکی دو روز مانند عطری سحرآمیز در تمام نقاط کشور انتشار یافت.

ه قاجاریه که با ورود گرامافون و سپس رادیو به ایران، محیط مناسبی برای رشد و تعالی موسیقی در از اواخر دور

های دلنشینی خلق کردند  سرایان به مناسبت بهار و نوروز، بهاریّه سازان و ترانه کشور شکل گرفت، بسیاری از آهنگ

ای در گنجینه موسیقی معاصر ایران یافتند که  ژهآفرین و اشعار نغز و بدیع، جایگاه وی های شادی که به علت ملودی

 از مشهورترین آنها میتوان از آثار زیر یاد کرد:

 

 نخستین خواننده سرا ترانه ساز آهنگ نام بهاریّه

 غالمحسین بنان بیژن ترقی اله خالقی روح بهار دلنشین

 دلکش نواب صفا مهدی خالدی آمد نوبهار

 مرضیّه ترقی بیژن پرویز یاحقی نسیم فروردین

 حمیرا بیژن ترقی پرویز یاحقی ای به باغ گل پنجره
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ها در عرصه موسیقی  تر از دیگر بهاریّه نظران دریافتند که اثری دلنشین منتشر شد، صاحب« گل اومد بهار اومد»وقتی 

 ایران درخشیده است.

دکتر »ها به منظور حفظ و نگهداری و سالمت زبان فارسی، شورای شعر و موسیقی رادیو به سرپرستی:  در آن سال

ها و آوازهائی را که قرار بود از رادیو پخش شوند،  ، ادیب و شاعر نامدار، اشعار کلیه تصنیف«اله نیّر سینا هدایت

که جز زبان فاخر ادبی، کالمی از این رسانه انتشار یابد. به وجه اجازه نمیدادند  مورد بررسی قرار میداد و به هیچ

 که به زبان مردم کوچه و بازار بود، اجازه انتشار از رادیو پیدا نکرد. « گل اومد بهار اومد»همین جهت در آغاز، ترانه 

   
 پوران                                                       مجید وفادار

با تالش و کوشش فراوان خانم پوران که در دستگاههای دولتی نفوذ بسیار داشت، شورای مزبور موافقت در نهایت 

هم روز جمعه این ترانه از رادیو اجرا گردد. اما همان یکبار چنان شور و غوغائی در مردم به  کرد که فقط یکبار، آن

ای مختلف خود پخش کند. زیبائی و ویژگیهای ممتاز ه وجود آورد که رادیو مجبور شد آنرا بارها و بارها در برنامه

مانند این ترانه، به واقع نظر همه اقشار جامعه را به خود جلب کرد و در هر جمع و محفل و مجلسی، از لطائف  و بی

در آن ایام نگارنده این سطور با چندتن از دوستان برای تعطیالت نوروزی به گیالن رفته  آن سخن در میان بود.

قبل « گل اومد، بهار اومد»کردیم. شگفت آنکه  م و هر شب در یکی از شهرهای آن سرزمین بهشتی اقامت میبودی

 کردند. رو خیابانها، آنرا زمزمه می جا، حتی در پیاده از ما به آن دیار رسیده بود و مردم هنردوست در همه
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شناسیم  مجید وفادار است، اثر آهنگینی را نمی های که آن نیز از ساخته« مرا ببوس»در تاریخ موسیقی ایران غیر از 

گفتنی است که این تصنیف از نظر  آویز، تا اعماق جامعه نفوذ و رسوخ پیدا کرده باشد. که مانند این بهاریّه دل

 ، «آزاده»، «سرگشته»، «مرغ سحر»، «مرا عاشقی شیدا»، «من از روز ازل»ای مانند:  ملودی و کالم در حدّ آثار جاودانه

   
 بیژن ترقی ترانه سرای گل اومد بهار اومد                        دکتر هدایت هللا نیر سینا                      

های آهنگین موفق آن  دیگر موسیقیو « به کنارم بنشین»، «بیداد زمان»، «طاووس»، «دنیای کودکی»، «خارا سنگ»

 بیشتر بر دلها و جانها نشست و مخاطبان بیشتر یافت.ها نبود ولی شگفت آنکه از همه آنها  سال

شناسی، راه به جائی  گو اینکه بررسی علل موفقیت یک اثر هنری با معیارهای علمی و فیزیکی و حتی زیبائی

 جا نهاد. برد، معهذا به نظر نگارنده این سطور، عوامل زیر در موفقیّت این ترانه تأثیر بسیار به نمی

ای که سراسر آن با تصاویر لطیف زندگی عاطفی مردم کوچه و بازار به هم آمیخته و  ز دل برآمدهـ کالم ساده و ا۱

شود. کالمی که سادگی، ظرافت و سحر و جذابیت  مایه در آن دیده نمی ای تکلّف و ریا و تظاهر و سخن بی ذره

 کند. و فایز دشتستانی و امثال آنها را تداعی می« باباطاهر»های  چهارپاره

که در بهترین ایام سال، روزهائی که زمین و زمان در اعتدالی ربیعی به سر « پوران»ـ آوای مهربان و تأثیرگذار ۲

  «:نظامی گنجوی»کند که به گفته  ها را در دل پیر و جوان زنده می ها و شیدائی ترین عشق میبرند، پاک

 چنین فصلی بدین عاشق نوازی

 

 عشق بازی خطا باشد خطا بی 
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کند و این در  های کودکان خردسال، هر شنونده را مسحور می آفرینی که مانند خنده آهنگ جذاب و شادیـ ۳

 شود. حالی است که در سراسر این آهنگ کمترین ریتم جلف، سبک و آنچه موسیقی مطربی نام دارد، دیده نمی

 نویسد: در باب چگونگی آفرینش این اثر، بیژن ترقی چنین می

های جوانی، پر و آکنده بود. اشتیاق  سیدن ایام بهار بودیم و دلهایمان از شور نشاط و جلوهدر آستانه فرار

 کرد. انگیز و پرشور و حال ما را از خویش به در می شنیدن آهنگی نشاط

ساز نامدار با تلفن مرا به خانه خود دعوت کرد که بیژن جون بهار است و همه  روزی مجید وفادار، آهنگ

انگیزند بلند شو و همین حاال خودت را به خانه من برسان که خبرهای  های ناب و خیال اریّهدر انتظار به

 خوشی برای تو دارم.

در را که به رویم باز کرد، چشمم به خانم پوران افتاد که با شوق فراوان گفت آقای ترقی تا کی اشعار و 

دتها که از رادیو فاصله داشتم، با شعر و ترانه های تو را از زبان دیگران بشنویم. دوست دارم بعد از م ترانه

خوش نقش و نگاری از تو به استقبال بهار برویم. با شنیدن این کلمات آقای وفادار دست به ساز برد و چند 

ملودی برای ما نواخت. ولی من و خواننده آنها را مناسب روزهای شادی انگیز نوروز ندیدیم. من به وفادار 

ساز را تغییر داد و  گاه بسازیم که شورانگیزتر باشد؟ ایشان کوک هتر نیست آهنگی در سهگفتم به نظر شما ب

گاه نواخت. در آن ایام من تصمیم داشتم که  های متفاوت، آهنگ جدید و جذابی در سه با نواختن ملودی

ای خلق کنم که بر  ای ترانه سرائی تحولی به وجود آورم و با استفاده از کلمات ساده و محاوره در کار ترانه

دل مردم بیشتر تأثیر بگذارد. به هنگام سرودن شعر نیز متوجه شدم که کلمات ادبی بیان کننده شور و حال 

در آوردم، « گل اومد، بهار اومد»را شکستم و به صورت: « گل آمد، بهار آمد»این ایام نیست. وقتی جمله 

که دریغم آمد آنرا تغییر دهم، نفس راحتی چسب بر روی آهنگ نشست  چنان روان و دل دیدم شعر آن

 ای ادامه دادم. تصنیف را به همان زبان محاوره ۀکشیدم و بقی

آور بهار و خاطرات خوش  این شعر و آهنگ از چنان شهرت و محبوبیتی برخوردار شد که هنوز هم پیام

 1ایام جوانی است.

ها را تسخیر کرد و  ها و جان های بسیار دل آثارش برای سالسرایان موفّقی است که  ترین ترانه بیژن ترقی از برجسته

اشک »، «گل اومد، بهار اومد»، «ای به باغ گل پنجره»، «صبرم عطاکن»، «آتش کاروان»هایش مانند:  بسیاری از ترانه

 1به مرز جاودانگی رسیده است.« تذور»و « ها کعبه دل»، «پشیمانم»، «بهار دلنشین»، «من هویدا شد

                                                 
 .۱۴۹های بیژن ترقی، صفحه  از پشت دیوارهای خاطره، یادمانده -۱
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گذاران مکتب نوین موسیقی ایران محسوب  کسوتان و پایه دان مشهور، از پیش ساز و موسیقی فادار، آهنگمجید و

های بدیع، آثار آهنگین ارجمندی از خود به یادگار  گیری از ضرب آهنگها و ملودی میشود وی موفق شد تا با بهره

 باقی بگذارد.

نوازندگیش، حال و هوای  ۀافسونگر ویلن بود و شیو نوازنده« رضا محجوبی»ترین شاگردان  وفادار از زبده

انگیزی شنوندگان را مجذوب  آورد و نغماتی که با ویلن مینواخت به نحو شگفت های رضا را به خاطر می نوازندگی

 کرد. می

مار بخش از شاگردان مکتب وفادار به ش بسیاری از خوانندگان مشهور معاصر ایران مانند: الهه، ناهید سرفراز، روح

 آیند. می

ساقی »، «گل اومد، بهار اومد»، «مرا ببوس»از مشهورترین آهنگهای وفادار که به ماندگاری رسیده است میتوان به: 

 آیند. اشاره کرد که از آثار ماندگار به شمار می« گلنار»و « زهره»، «امشب ما را دیوانه کردی

 به دنیای موسیقی میتوان گفت:و چگونگی ورود او « پوران»درباره نوای لطیف و دلنشین 

نوازنده شیرین پنجه ویلن بر روی صفحه « عباس شاپوری»های:  خورشیدی ترانه زیبائی از ساخته ۱۳۳۰در سال 

رفتی و نگفتی دور از تو با »گرامافون در تهران منتشر شد که بانوئی ناشناس با آوائی بسیار لطیف، تصنیفی به نام: 

 شور اجرا کرده بود و در مدت کوتاهی مورد توجه مردم قرار گرفت. را در دستگاه« غمت چه کنم

آوا آشکار شد، وی پوران همسر عباس شاپوری بود که به تدریج جایگاه  ماه نام حقیقی این خواننده خوش ۶بعد از 

 خوانی ایران به دست آورد. ای در ترانه ویژه

اما در خواندن ترانه به واقع  2خواندن آواز مناسب نبودگرچه صدای این خواننده، وسعت چندان نداشت و برای 

بخشید و در انتقال مفاهیم شعر به  نظیر بود. در موقع خواندن به کلمات و جمالت بار عاطفی مخصوصی می بی

 سحر موسیقی او مانند عطر گلهای کوهستانها لطیف و دلپذیر بود. .کرد شنوندگان اعجاز می

دان نامدار، پوران بهترین خواننده تصنیف  موسیقی« اهلل بدیعی حبیب»ران و از آن جمله نظ به باور بسیاری از صاحب

 3در ایران به شمار میرفت.

 وی صدها اثر آهنگین در رادیو اجرا کرد که بسیاری از آنها به ماندگاری رسیده است. ۱۳۵۶تا  ۱۳۳۰از سال 

                                                                                                                                                 
 دوم. وا، جلدآ هزار -۱
 .ALTOدر معیار موسیقی علمی  -۲
 .۱۹۴نوشته شاپور بهروزی، صفحه  های موسیقی ایران چهره -۳
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، «اشکم دونه دونه»، «گل اومد، بهار اومد»، «بودزمستان بود،  بیابان ،شب بود»های وی میتوان به:  از مشهورترین ترانه

 اشاره داشت.« نوای منی»و « بال دل»، «ها سلطان قلب»، «تکدرخت»، «شانه»

 

 پایان کالم   

اند،  هاست که آفرینندگان هنرمند آن به ابدیت پیوسته گذارد و سال سال از آفرینش این اثر می ۶۰با آنکه بیش از 

گل »کند، شنیدن ترانه:  های رنگارنگ فضا را عطرآگین می ها و شکوفه معهذا هروقت که عید و بهار میرسد و گل

دکتر »برانگیز  یدارد و مرا به یاد نوشته تأملها، دل و جان را به طپش وام ها و شیدائی همراه با عشق« اومد، بهار اومد

 اندازد: ، ادیب و محقق و نویسنده نامدار می«قاسم غنی

میرند، در واقع سقط میشوند. موجودی به دنیا  میرند، ولی بسیاری از مردم زندگی نکرده می همه می»

دیده میشوند که به تاریخ و لولند و سپس نابود میشوند. در این میان گاهی انسانهائی  آیند. چندی می می

 «اند. بخشند و میتوان گفت که زندگی کرده زندگی دیگران، زیبائی و صفا می

آیند و هر عید و بهار  همواره در شمار زندگان به شمار می« گل اومد، بهار اومد»به تحقیق آفرینندگان آثاری چون 

 مبارک  ۱۴۰۱نوروز  ارند.د نظر یاد آنها را گرامی  می که میرسد مردم هنردوست و صاحب

 مرتضی حسینی دهکردی 

«گل اومد بهار اومد»  

گاه آهنگ از مجید وفادار ـ شعر از بیژن ترقی ـ خواننده پوران ـ سه  

 

به صحرا رمیگل اومد بهار اومد م  

و تنها بینص یب مییصحرا عاشق  

گردن بلورم کریمه پ دلبر  

اومد بهار اومد من از تو دورم دیع  

گل عذارم یسفر ا نیاز ا امیب گر  

ارمیسفر طوق طال برات م از  

گردن بلورم کریمه پ دلبر  

اومد بهار اومد من از تو دورم دیع  
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ز تو خواهم ،تو خواهم ز  

یوفا کن یکه بست یعشق عهد  

یما کن ادی  

من کن ادی یچمنها گر گذشت از  

من کن ادی یسرگذشت یدیشن گر  

گردن بلورم کریمه پ دلبر  

اومد بهار اومد من از تو دورم دیع  

 

به صحرا رمیاومد بهار اومد م گل  

و تنها بینص یب مییصحرا عاشق  

زبونم نیریادا باال بال ش خوش  

ونمیام دور از تو و از آش مانده  

 

رو گل خودرو گرفته ونمیآش  

از هر گوشه تا زانو گرفته سبزه  

گل عذارم یسفر ا نیاز ا امیب گر  

ارمیسفر طوق طال برات م از  

ز تو خواهم ،تو خواهم ز  

یوفا کن یکه بست یعشق عهد  

یما کن ادی  

 

من کن ادی یچمنها گر گذشت از  

من کن ادی یسرگذشت یدیشن گر  

گل عذارم یسفر ا نیاز ا امیب گر  

ارمیسفر طوق طال برات م از  
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در برپایی مراسم ، زنده یاد غالمحسین مفید، پدرم

ارزش فصل ها را نیز در  و یشه پیشقدم بودایرانی هم

در تمام سفره های  .مراسم مربوط به آن ها می سنجید

مهرگان، یلدا  ۀهفت سین گرفته تا سفر ۀمرسوم از سفر

قدیمی داشتیم که آن را نماد  ۀو سده، یک چهل تیک

 این فرهنگ می دانست. 

واره های مختلف یا رنگ های مختلف با این تکه ها از ق !ببیند :اشاره می کرد کهپدرم هر بار 

د که چگونه با هم یکی شده اند یتاریخ های مختلف نو و کهنه به یکدیگر وصل شده اند و می بین

او البته به فرهنگ ایران بود و  ۀدهنده به سفره های ما هستند. اشار هو اکنون گرمابخش و جلو

م ه تقادات و مذاهب و یکی شدن و بهاقوام مختلف و لهجه های مختلف و تنوع گویش ها، اع

فرهنگی را در یک چیز می دانست و آن زبان پارسی بود و زبان شاهنامه،  ۀپیوستن این چهل تک

 هفت سین می دانست.  ۀو نماد ظاهری آن را سفر

شد همه چیز در آن مغازه کوچک یافت می  کهیادم می آید سر کوچه ما در خیابان شهباز بقالی جمع و جوری بود 

از ترشی و عسل و مربا تا انگور و نارنج و پرتقال تا انواع سبزی های آشپزی، روغن و پنیر و کره و امروز که به آن 

 -کوچک فکر می کنم و در مقایسه با این فروشگاه های عظیم با شگفتی می بینم این ممدآقا معجزه می ۀمغاز

، ولی همیشه از تخم مرغ ای سیهوایی یا به قول امروزی ها نه  ۀکرده، نه بقالی. آن روزها نه یخچالی بود و نه تهوی

تازه تا هندوانه و خربزه برای برگزاری مراسم یلدا تا حتی ماهی تنگ بلور و عطر تره و ترتیزک و مرزه و شاهی، 
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که می گفت:  خندان او را به یاد دارم ۀنعنا و گلپونه و تریچه نقلی فضای این مغازه را پر کرده بود و همیشه چهر

شون ه و کرکر می خندید و می گفت خدا به سفر "آقا مفید سوره و نوره ۀاگر همه جا سوت و کوره اما خون"

ما بود( روزگار را با شادی و شادمانی و  ۀبرکت بده که فرق نمی کند شرایط چی باشه اما اینها )منظورش خانواد

 ساز و آواز و ترانه و شعر و سرود طی می کنند.

 در در تعریف فصل ها همیشه از این شعر یاد می کرد: پ

 هم فصل نامساعد پاییزی یگذرد

 دیز بگذرنار طرب به آن نشات

 گر نامالیمی به تو روی آورد بساز

 دل را مساز رنجه که این نیز بگذرد

بشر برای تداوم در وصف بهار، بیدار شدن زمین را و زمان را بشارت فصل می دانست، موسم بذر و کاشتن و تالش 

زندگانی و عروس طبیعت را که به آرایش زمین و کوه و دشت و درخت می پردازد و تاکیدش احترام به زمین و 

ما را رنگین  ۀخویش سفر ۀشتاارج نهادن به آب و خاک و کشت و زرع بود و فراموش نکردن کشاورزان که با ک

که چگونه راز بقای جهان را اشاره می کرد و سپس هوشنگ  و با شگفتی به شاهنامه و داستان کیومرثا .می کنند

و همیشه تالش می کرد ما را برگرداند به آن  "جو، جو ۀاز گندم گندم بروید و از دان"در این جمله یافتند که 

ینی یاد می کرد که سد و از آن هفت یدوران و اینکه کشت و زرع بود و پرورش دام که به زندگی بشر تداوم بخش

نوروزی خدمت پادشاه زمان می رسید و از آن می پرسید امسال را به چه به نامیم و پس از انتخاب بر پیشانی آن  میر

سال نام یکی از این فرآورده های زمین نقش می بست اشاره می کرد، بر سر سفره هفت سین امروزی ما، هفت 

و سرکه و سیب و سمنو، سبزی برآمده از  قگیاهی است که همگی قابل خوردن هستند مانند سنجد و سیر و سما

 عدس و گندم و جو یا که از کنجد و ماش و باقاال و مابقی این سین ها چون سنبل و سرکه و... 

و اما نام گذاری آن سال به نام یکی از حبوبات نیز خود فلسفه ای براساس روند نیازمندی های مردم داشت. در 

این حبوبات در سال گذشته در کمبود بوده است و مردم نتوانسته بودند  گزارش به پادشاه آمده بود که یکی از

می نامیدند و شگفتا که کشاورزان آن یک حبوبات آن نام آنطور که شایسته است از آن بهره بگیرند. پس سال را به 

این بود که همگان در تمام  . قلم را به فراوانی می رساندند و در سال بعد دیگر اثری از کمیابی آن محصول نبود

مراسم و جشن های چند گانه بهاری از خانه تکانی و چهارشنبه سوری و فال گوش و قاشق زنی گرفته تا پریدن از 

این مادری که عاشقانه و بدون هیچ توقعی  "زمین"روی آتش و باالخره چیدن سفره رنگین نوروزی به ستایش از 
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آرایش آن  بارد می پرداختند، آن را پاالیش می دادند و تمیز می کردند و خود را در اختیار فرزندانش می گذا

و در نهایت با پیوستن سفره های  .همراه با طبیعت با کاشتن گل و الله و یاس و سنبل نرگس به پیشبازش می رفتند

 -وشش سپری میخوراکی خانواده ها جشن زیبا و سیزده بدر را با پایکوبی و شادی و ورود به دوران و کار و ک

 .کردند

ندازید و به سفره های به هم پیوسته و بی توقع به این همبستگی و همکاری نگاهی به این دشت بی :پدرم می گفت

این زمین است و این همه مردم روی زمین به دور این همه  !این همان چل تیکه مادر بزرگ است ! نگاهی بکنید

اقوام ایرانی است...  ۀانه های روستایی و این سفره نماد به هم پیوستن همتنوع در رنگ لباس های محلی، در تنوع تر

 این فرهنگ سرزمین ماست...

 گفتم که این بهاران از یاد رفتنی نیست

 و آن خاطرات شیرین بر باد رفتنی نیست

 مهری است در دل من پیوسته با وجودت

 محبت از هم گسستنی نیست ۀکین رشت

 اردوان مفید 

 ،لس آنجلس

  ۲۰۲۱دسامبر  ۲۵
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بسیاری از  جشنی ملی است که همواره حضور پررنگی در نوروز

 تفکر هر ثار هنری ایران داشته است. تاثیر این آیین باستانی برآ

است. اما سینمای ایران با گذشت بیش از  هنرمند ایرانی گریزناپذیر

پرتوانی که  برای شناخت یک قرن از تاریخ آن و علیرغم نقش 

حفظ میراث فرهنگی  ۀآیین های کهن ایران می تواند در عرص

ثبت  خود ۀکارنام کمرنگی در این زمینه در ایفا کند، تا کنون آثار

 کرده است.

هرچند در این یادداشت کوتاه هدف، بررسی هفت اثر منتخب سینمایی است که ردپایی از آیین نوروزی را در بن 

:  چرا کارگردانان سینمای ایران به مجالی دیگر وامی گذاردرا مهم این پرسش پاسخ به فیلم جای داده اند، ولی  ۀمای

 عالقه و اشتیاق کمرنگی به خلق روایت تصویری برای بازشناسی اساطیر و آیین های کهن ایران  دارند؟ 

یک استثناء بهرام بیضایی است که دلباختگی او به اسطوره های 

ضایی، ایرانی آثارماندگاری در سینمای ایران خلق کرد. سینمای بی

فرهنگ بومی ایران ریشه  آغاز تولد سینمایی می باشد که از تاریخ و

 می گیرد وجایگاه ملی و بین المللی خود را دارد.

نسل کارگردانان  ثاری ازآنزدیک، تماشاگر  ۀآیند در کهامید این با 

سینمایی در ارتباط با  به مرور هفت اثر ،این زمینه باشیم جوان در

 م.روزهای نوروزی می پردازی

 برادرکشی

موسیقی متن از روبیک  با، اثری از ایرج قادری به نویسندگی سعید مطلبی است ۱۳۵۷ فیلم برادرکشی ساخته سال

 ۀاز بازیگران اصلی فیلم  می توان  از ایرج قادری،  بهمن مفید و پروین سلیمانی یادکرد. داستان فیلم کین منصوری.

  که پایان  این دشمنی به یک ازدواج و دوستی  شیرین تبدیل می شود.دوخانواده برسر قتلی ناخواسته  است 

 مبک زورخانه و کبوتربازی پسر بزرگ خانواده، بهمن مفید درآغاز ماجرا در تیتراژ فیلم با میکس ضرب های ت

نام ه دیگر ب ۀمحل بر پشت بام کاگلی خانه شکل می گیرد. کاکلی کبوتری متعلق به پسر خانواده ای  از ،نقش رضا

قفس کبوتران او حبس می شود. حسام تصمیم به بازپس گرفتن  در حسام است. کاکلی توسط رضا ربوده شده و

خواهر رضا فرنگیس که با  ش برننگاه چشم چراقیمتی می شود. دوربین خدمتگزار خانه را با  کبوتر خود به هر
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وردن آدست ه ب جهت یشیطان یمعرفی می کند.او در نقش ،گیسوان افشان در حال جاروبی ایوان خانه است

 فرنگیس با خبرچینی سبب گیر افتادن حسام شده و نجات کاکلی  منجر به قتل اتفاقی او توسط رضا می شود. 

 

از کوچه پس کوچه های تاریک در  فرنگیس برای قاشق زنی با عبور  .سوگ حسام است چهارشنبه سوری روز

 ،او با برادر کوچکتر، سام. حسام می رسد ۀبه خانتش زبانه می کشند آبوته های  آن ۀمحله  قدیمی که درپس زمین

ان را به همراه فال فرنگیس، چاقو را به نماد انتقام می گذارد. اما این دیدار عشق دوجو ۀروبرو می شود. سام درکاس

  دارد.

دشمنی دو خانواده می شود. او  برادر بزرگ حسام، خواستار پایان کینه و ،نقش غالم درپایان فیلم، ایرج قادری در

از پدر رضا که  پدری رضا را می درد تا تابش نورخورشید تاریکی و دشمنی را بشوید. ۀپرده های پنجره های خان

نقش  پروین سلیمانی در  .است می خواهد تسلیم ورود بهار و پایان زمستان شودعمو نوروز  نماد قدرت مردانه و

برویی آبه بی  را تهدید با اشک همسر. او دخترش فرنگیس است خواستار ازدواج حسام و مادرخانه در نماد ننه سرما

،  دست او زانو زدهاده مقابل پدرخانو ولی او در !که درمقابل این تهدید از همسر سیلی می خورد در محله می کند

 را می بوسد و مهر به دوخانواده بازمی گردد. 

 

 چهارشنبه سوری

عنوان سومین اثر فرهادی  ه سوری ب چهارشنبه .است ۱۳۸۴اصغر فرهادی در سال  ۀفیلم چهارشنبه سوری ساخت 

را به  ۲۰۰۷فیلم لوکارنو در سال  ۀپلنگ طالیی جشنوار یالمللی فیلم شیکاگو و نامزد بین ۀهوگو طالیی جشنوار

 دست آورد.
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چهارشنبه سوری بلکه ماجراهایی است که در روز چهارشنبه سوری  ۀعلیرغم عنوان فیلم، موضوع فیلم نه دربار

ینده ای مبهم و نگران کننده آبلکه از  ،اتفاق می افتند. چهارشنبه سوری صدای پس زمینه ای است که نه از جشن

 خبر می دهد.

 ترانه علیدوستی در .موتورسیکلت می رانند مسیر امامزاده هاشم به تهران، زوجی جوان بر کوهستانی در ۀجاددر

زمین  نان را برآچرخ ها ی موتورگیرمی کند و  هان چادر او برگنقش روحی با شوخی فارغ ازهمه چیزمی خندد. نا

 روحی به بنگاه کاریابی درتهران می رسد.  در  اما زمین خوردن به شوخی و خنده تبدیل شده و  باالخره می زند.

اینجا بازی  دستشویی لباس کرایه ای عروسی خود را امتحان می کند.  از کوتاه دیدارها در بنگاه با ذوق در ۀفاصل

غاز می شود، لباس عروسی سپید به روی لباس تمام مشکی  روحی، تماشاگر را آفرهادی با تضاد سپیدی و سیاهی 

نیاز به فردی بیش از یک نظافت  اش هم ریختگی  هند.  روحی به خانه ای برای نظافت می رود که بناآرام می ک

 چی دارد.

خریدهای نوروزی وارد اتوبوس با ، روحی همراه جمعیت استکه نگاه دوربین از درون اتوبوس به بیرون  درحالی

بیرون از پنجره  چادر او قسمتی از روسری و نیمه باز اتوبوس می یابد . ۀپنجر روحی جای خود را در کنار  می شود.

را تداعی می کند.   رزوی آنآو   اتوبوس، بالهای پرواز ۀانعکاس دست او بر شیشبا ترکیب   وزش باد در رها در

پنجره چنگ  ۀلب انگشتان بر  سپس  دستها با امید شروع به پرواز می کنند اما پس از مدتی متوجه مانعی می شوند.

را مردد باقی می گذارد. تالش   تماشاگر ،تردید و یا وابستگی است ؟ بازی انگشتان  یا این چنگ ترس،آمی زنند.   

 دوباره پرکشیدن  انگشتان درتاریکی و سایه ها گم می شود . 
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وای شوم کالغ  ها  آترقه و  چند طبقه است که حرکت دوربین صدای انفجار یساختمان درپارتمانی آ محل کار او

پارتمان، وارد ماجرای اختالف زناشویی زن جوان، آزدن زنگ  پنجره پیوند می دهد. روحی با ۀشکست ۀیشبه ش را

هدیه تهرانی در نقش مژده و همسرش می شود. تماشاگر در ابتدا احساس همدردی به همسر زن جوان با دست 

رایشگر روبرو شده است.  ولی آ  ۀزخمی پیدا می کند. او توسط مژده متهم به خیانت و ارتباط با سیمین، همسای

کس مژده را باور ندارد چرا که  هیچ یان می گوید. ذمژده کامال این ارتباط را کتمان می کند، گویا مژده ه همسر

بیش از همه  حقیقت را می گوید.  مژده از روحی می خواهد که مشتری سیمین شود. اما  به او می گوید بدون 

را همراهی  او   گم شدن چادرش ۀاین پس زندگی بی چادر روحی همراه با دغدغ ازچادر به دیدار سیمین برود. 

نچه پنهان آشیشه شکسته تعمیر می شود.  هر ومی کند. پردهای سفید و روکش های سپید اثاث خانه کنار می روند 

 شکار می شود. آ بوده،

سیمین دارد و این خیانت توهم مژده همسر مژده وابستگی عاطفی شدیدی به  کهشگفتی درمی یابد با تماشاگر 

بی سرانجام می گیرد. اما در تنهایی خیابان با ترقه ای که پشت  ۀنیست. سیمین در نهایت تصمیم به ترک این رابط

او منفجر می شود، تماشاگر را به این همدردی جلب می کند که سیمین تنها و بی پناه است. روحی نقش خود سر 

چها شنبه سوری در کالم کودکانه تنها فرزند  خانواده ایفا می کند.  پس از این پرده داستان این ۀپیوند دوبار را در

پدر و روحی به پارک   تش بازی باآاو برای تماشای  تش بازی می شود وآمِژده و همسرش، امیر علی، تبدیل به 

، همسر مژده  شب هنگامخود را دارد.  بازپس گرفتن چادر ۀروحی هنوز دغدغ ،درهنگام ترک منزل می رود.

معصومانه اش در  ۀروحی را به قرارگاه با نامزدش می رساند. اما  روحی که با ذوق به سمت علیرضا می دود، خند

نچه گذشته تبدیل می شود. علیرضا می پرسد: با خودت آاز توضیح  فرار ینده اش به ترس وآهجوم شک همسر 

این هنگام به موقع  می رسد و چادر را  خوشبختانه همسر مژده  در "ت کو؟چادر " !چکارکردی؟ خوشگل شدی

ینده اش  آخنده های روحی و همسر    !سو ظن علیرضا رفع می شود، با پیدا شدن چادر  ورد. آبرای روحی پس می 

ویا خر، ما شاهد خال و جدایی مژده و همسرش هستیم. گآ ۀدر تاریکی گم می شود. در صحن موتور سوار بر

 ولی بوی نوروز نمی آید... ،ستاچهارشنبه سوری   هم جدا و تنها مانده اند. انسانهای فرهادی از

 

 کلکمال الم

نقش  است.  هرچند  حاتمی کیا زندگی کمال الملک را با ۱۳۶۲در سال  حاتمی کیا ۀفیلم کمال المک ساخت

عزت اهلل انتظامی در نقش  نوروزی شاه وقت،اما داستان با جشن ، افرینی جمشید مشایخی به تصویر کشیدهآ

 ناصرالدین شاه آغاز می شود.
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مقابلش تعظیم می کنند و دعای تحویل سال نو  هفت سین می نشیند و تمام خادمان کاخ در ۀناصرالدین شاه بر سفر

هجری قمری به  ۱۳۱۳غاز سال  آعقربه های ساعت برای  هجری قمری توسط ناصرالدین شاه خوانده می شود...

تهران تحویل سال را اعالم می کنند.  شاه به خادمین   د. انفجارتوپ، واوای نقاره ها به مردم شهرنشماره می افت

 ۀارزشمندی برای شاه ارسال داشته که سبب خشنودی قبل ۀانگلستان هدی ۀعیدی عطا می کند. به مناسبت نوروز، ملک

 -را ملقب به  کمال المک می شاه او می دهد وه نقاش باشی محمد غفاری عالم می شود. پیشکار، اهدایی شاه را ب

 ینه  است. آنوروز، عیدی کمال الملک به ناصرالدین شاه، شاهکار ماندگار تاالر  ۀپایان پرد کند. در

 

 تهران فیلم طهران

داریوش مهرجویی به نام طهران:   ۀقسمت اول ساخت .است ۱۳۸۸فیلم طهران و تهران دو قسمتی و محصول سال 

خر کاری از مهدی کرم پوراست. این فیلم به سیف اهلل داد تقدیم شده آشنایی و قسمت دوم  تهران : سیم آروزهای 

 زیرا  با درگذشت سیف اهلل داد قسمت دوم فیلم هرگز ساخته نشد.
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دوست داشتنی و زیبای  ۀی باشد.  صحنور نسل قدیم و خاطرات طهران قدیم مآطهران که با ط نوشته می شود یاد

این  داستان فیلم است . باران بهاری می بارد و خانواده ای باصفا در قدیمی بر پرده سینما آغاز ۀحیاط باصفای خان

اگهان طاقت سقف قدیمی و موروثی درکنار هفت سین نوروزی در انتظار تحویل سال نو هستند. اما ن ۀخان

بلکه از صدای ریزش  ،نوروزی ریزش می کند. این اتفاق نه تنها شوم تلقی نمی شود ۀ، بر سفرسالخورده طاق شده

خانواده جمع شده و تحویل سال در این جمع صمیمی که قصد کمک به خانواده را  ۀسقف همسایگان در حیاط خان

اشتباه سوار اتوبوس وسیاحت شهر بگذراند که به  نوروز را به سیر دارند اتفاق می افتد. خانواده تصمیم می گیرد

اینجا دیدن اماکن دیدنی و قدیمی  د که قصد دیدن از طهران  قدیم را دارند. و ازنگروهی از سالمندان می شو

و شوخ طبع است و دوستی خانواده با این جمع در نهایت سبب تعمیر  طهران آغاز می شود. جمع سالخورده، پرامید

 قدیمی می شود. ۀو مرمت خان

رضا کرم پور نسلی را معرفی می کند: ناامید، سرخورده و حادثه  :خر، ماجرایی کامال متفاوتی داردآتهران: سیم 

برای  اجرای کنسرت نمی شوند و  موسیقی جوانی است  که موفق به اخذ گرفتن مجوز گروهمورد  موضوع در .جو

 اف تهران می خوانند.خود را برفراز تپه های اطر ۀقص گروه موسیقی،اعضای   ،پایانی فیلم ۀدر صحن

فیلم را  ۀاین قسمت فیلم، صحنه هایی از اجرای دیوار گروه پینگفلوید را بازسازی کرده که درون مای کرم پور در 

ولی تفاوت دونسل طهران قدیم و  ،یدآخر فیلم موفقی به شمارنمی آ. هرچند سیم استضعیف  و بی رمق تر ساخته 

 .تهران کنونی را بخوبی روایت می کند

 

 ماهی

این فیلم در . ابتال به کورنا درگذشت کامبوزیا پرتوی است. پرتوی متاسفانه سال گذشته در اثر ۀفیلم ماهی ساخت

 جوایز و عنوان دستیارکارگردان نیز می باشده جعفرپناهی ب ۀفیلم ماهی اولین تجرب سینما رفت. ۀروی پرد ۱۳۶۶سال 

لوح خود به یادگارگذاشته است.  داخلی و بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان را در های متعدد مربوط به جشنواره

 ،برای کودکان و نوجوانان داستانهای او ساده، فانتزی و .پرتوی در تمام فیلم هایش جاری است ۀروح کودکان

. فقر سر می بردبه پسری که پدرش در زندان است: رزوی جواد آ ،هفت سین ۀخرید ماهی سفر شخصیت ساز است.

زاد کند تا آرا  . اما مادر جواد  به او می گوید ماهی اسیرکشاند مین ماهی از دوست همسن خودش وداو را به رب

 زاد شود و به خانه برگردد. جواد ماهی را پس می دهد و پدر او به خانه باز می گردد. این فیلم جعفرآزندان  پدر از

جعفر پناهی  ۀکند.  بادکنک سفید ساخت معرفی میفستیوال های داخلی و بین المللی  عنوان کارگردان بهه پناهی را ب

 روزهای نوروزی اتفاق می افتد. نیز مایه داستان مشابهی را دنبال می کند که در
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 بادکنک سفید

 ۀاست. فیلمنامه را عباس کیاررستمی نگاشته است. فیلم در صحن ۱۳۷۳جعفر پناهی در سال  ۀبادکنک سفید ساخت

می یابد در در  مادر سرگردانی را  معرفی می کند که تماشاگر ،و قدم های پاورچین نوروز شنای بهارآبوی  بازار، با

 است. از پسر بادکنک فروش ردکودک اش را پرس وجو می کند. را گم کرده شلوغی بازار کودکش

نشاط نوروزی را در  واز مبارک وآاما به این بهانه جعفر پناهی بوی دود کباب را همراه با سرور خنچه های عقد و 

ش می یابد. کودک اصرار به داشتن ماهی االخره دختر کوچولو را با بادکنکنگاه تماشاچی تازه می کند. مادر ب

کمک برادرش پانصدتومانی که برای خرید ماهی از با جلب رضایت مادر به  هفت سین دارد. ۀخوشگلی برای سفر

تومانی آغاز می شود. چند ساعتی  ۵۰۰برادرش برای یافتن  تالش او و .ن را گم می کندآمادر دریافت می کند، اما 

ن راحت نیست.  بچه ها به آچاله ای است که دسترسی به در  گیرکردهبه تحویل سال نمانده است و پانصدتومانی 

 -بادکنک فروش تنها می  ورند. اما پایان صحنه ، پسرآاز چاله درمی  دکنک فروش باالخره پول راکمک پسر با

ماند.  او دوباره با خیابان یکی  شده و محو می شود. حتی کودکان که به کمک او ماهی قرمز سفر هفت سین در 

مانند عابرین دیگر او را ندیده می گیرند و بدون کالمی او  ،خرین ساعات باقی مانده از سال نو خریداری کرده اندآ

 را ترک می کنند. 

 

 کودک و سرباز

 ۀخر اسفند ماه اتفاق می افتد. سرباز منطقآدر روزهای  ۱۳۷۷رضا میرکریمی درسال   ۀساختکودک و سرباز 

 تهران  در  تربیت   و تعلیم  کانون  به   راشده   مرتکب  جرمی  سرخس مامور می شود کودکی که به نظر می رسد
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 دیدارخانواده  اش دردست نرفتن  باز در این سفر با هم دوست می شوند و سرباز برای ازتحویل دهد. کودک و سر

 خود می برد. ۀبه جمع گرم خانواد روزهای نوروزی کودک  را

سرباز فرار می کند.  ۀامید دیدار مادر از خانبه ولی او  ،هرچند کودک دیگر دستبند ندارد و قول داده که نگریزد 

در مادر  . امید او به دیدارروستایی خود مادر را نمی یابد ۀدر نهایت کودک در خانهستند، اما در تعقیب و گریز 

نجا بیابید. از مادر کودک در تهران هم خبری نیست. سرباز چاره ای آنشانی است که شاید مادر خود را  یکتهران 

 جز تحویل او به کانون تعلیم و تربیت تهران نمی بیند. 

 

 سخن پایانی 

در فیلم بود.  اما متاسفانه می سفرۀ هفت سین نوروزی سینمای ایران بسی بیش از این می بایست رنگین و پررونق 

نوید   ،نوروزی ۀنقارهر سال به دشواری می توان یافت. هرچند نیز نوروز را بی رمق رد پای همین های سالهای اخیر 

شده است.  از افق انتظار دور ،ی امیدولی امروز باور بازگشت چلچله ها ،بوم ایران می دمد و زندگی بهتر را  به مرز

از گذشته را تجربه می کنند.  کارگردانان مستقل سینما متاثر از شرایط اجتماع  سینما و مردم ایران روزهای دشوارتر

دوربین زندگی  ۀدریچ با این همه،ایران، روایت تصویری موضوعات تلخ اجتماعی را ترجیح می دهند.  ۀبحران زد

 نوروز مبارک.نور امید همیشه جستجوگر زندگی بهتر است.  هر انسانی با روزنه ای از

  رضوانی ناهید

  ۲۰۲۲فوریه  ۲۶ ،آمریکا
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  نوروز حفظ رد خیام نقش

 برلناستاد دانشگاه فنی  –ناصر کنعانی 

  
 پیش نوشت 

ای آغاز این نوشتار الزم به یادآوری است که سال تولد و سال مرگ خیام در منابع گوناگون با اختالف هسردر 

و  ۱۱۲۱ سال های بینرا  شمرگسال  میالدی و ۱۰۴۸و  ۱۰۲۱ سال های بینرا او تولد سال  .زیادی ذکر شده اند

خوشبختانه در ارتباط با دو رخداد شایان اهمیت تذکره نویسان و تاریخ نگاران اتفاق نظر . شته اندنو میالدی ۱۱۳۱

لک توسی برای یعنی سالی که خیام به دعوت خواجه نظام المُاست، میالدی  ۱۰۷۴سال  ،نخستین آن دو .دارند

که او و همکارانش نتایج  هنگامییعنی  ،میالدی ۱۰۷۹و دیگری سال  شداصفهان راهی تدوین تقویمی نوین 

های  تاریخانتخاب شود،  خیامتولد سال  به عنوانچه سالی این که بر حسب  گاهشماری خود را اعالم نمودند. حال

ماه  ۱۸خیام روز زاددر این نوشتار از اینرو  .خواهند شدپس و پیش  اودادهای مهم زندگانی علمی و اجتماعی ویر

در منابع فارسی مربوط به البته  .می باشد بسیاری از پژوهندگانمورد پذیرش وزه که امراست انتخاب شده  ۱۰۴۸مه 

به کمک د تا بتوان نرابطه ساده زیر ارائه می شودو از اینرو ذکر شده اند، هجری قمری سال های خیام تاریخ ها به 

تبدیل نمود که  Mیالدی مسال به  است یک دور کامل ماه بر گِرد زمینبا را که برابر  Hسال هجری قمری  هاآن

  :می باشد یک دور کامل زمین به دور خورشیدعبارت از 

M = 0,97 × H + 622  

H = 1,03 × (C – 622)  

 سخن  آغازین

در تمامی دانش های زمان خود دستی توانا  بسیاری که در دسترس هستندشواهد و مدارک  بنا بهحکیم عمر خیام 

 عنوان  به   ویژه به   خود حیات   دوران در و ا .ظران تراز اول به شمار می رفتداشت و در هر یک از آنها از صاحبن
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آنچه  ، لیکعام و خاص بود ۀشُهر زمانهبزرگترین ریاضیدان و منجم 

نگاه خواهد داشت، جاویدان برای همیشه ایرانیان میان در او را نام که 

ست که نزدیک به هزار سال پیش به هم میهنان ا ارمغان گرانمایه ای

و  هفرخندنوروز چیزی نبود جز  هدیه بزرگ نای .نمودخود ارزانی 

از بخت  .باستانی که می رفت برای همیشه به بوته فراموشی سپرده شود

از میراث گرانبها را  اینموفق شدند یارانش تنی چند از  وخیام  ،نیک

ه آنرا به گونه ای باردگر و  هکشیدرفته بیرون  زیر سده های از دست

 آنهایافته های  ۀبر پاینیز ایرانیان ما شماری امروز سال که ندکنزنده 

 1.استوار است

 "نوروز"فراز دریافت که  تا دور افکندهای به گذشته نگاهی می باید رگ این دستآورد سُتُبرای پی بردن به عظمت 

این نوشتار پس از شرح از اینرو در . از چه روی بوده استنشیب آن در ایران اسالمی  وچگونه در ایران باستان 

 بود. خواهد  "نوروز در ایران اسالمی"و  "نوروز در ایران باستان"سخن از  "زمین مرکزی"درباره منظومه  یکوتاه

  "زمین مرکزی" ۀمنظوم

ستاره شناسان و اخترشماران ایران باستان بر این باور بودند که زمین مانند گویی ساکت و بی حرکت در مرکز کُره 

(، زُهره) ناهید(، عُطارِد) تیر(، قمر) ماهو سیارات هفتگانه  دارد جاییا فَلَکی ماوی به نام کُره سَزرگتر ای بس ب

دایره مانند مدار یا فلک روی بر یک ( هر زُحَل) کیوان( و مُشتری) هُرمُز(، مریخ) بهرام، (شمس) خورشید

  (.۱زمین هستند )نگاره کُره گِرد  بردر گردش ابدی خود 

 
 گرفته از اینترنت( بر: منظومه "زمین مرکزی" )۱نگاره 

                                                 
جشن گرفته و  راپارسی زبانان در هر گوشه و کنار دنیا که باشند هر ساله نوروز ایرانیان و دیگر دیربازی است که  ۱

دیوان حافظ و کتاب دست افشانی و پایکوبی می کنند، لیک افسوس و شگفتا که روی سفره "هفت سین" نوروزی آنها 
 از خیام نام و نشانی نیست. ور دارند ولی آسمانی حض
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 کیوان شید )شنبه(، مهر، گفتندمی  "هفت هَرباسب"آنها به  کهروزهای هفته را به نام های این سیارات  نیاکان ما

شید  شید )پنجشنبه( و ناهید رمُزشید )چهارشنبه(، هُ شید )یکشنبه(، مَه شید )دوشنبه(، بهرام شید )سه شنبه(، تیر

 . نام نهاده بودند)جمعه( 

ی بیشتر اهمیت بسیاراز از دید منجمان ایرانی به دور زمین حرکت دَوَرانی خورشید  ،1میان سیارات هفتگانهاز 

 -میممکن بر روی زمین را هستی جانداران و نباتات  آنجانبخش و گرمای نور جهانتاب چرا که  ،بود برخوردار

به دانش ستاره شناسان و اخترشماران ایران باستان تا بدانجا بود که حتی می دانستند مسیر گردش خورشید . زدسا

)در حدود  کوچکیبلکه با زاویه  ،نبوده)یعنی بزرگترین دایره خیالی کُره سماوی( وای سماوی ستُاُ موازات دایره

  .(۲)نگاره  درجه( نسبت به آن متمایل است ۲۳

 
 مسیر گردش خورشید به دور زمین و تمایل آن نسبت به استوای سماوی  :۲نگاره 

یکدیگر را در دو نقطه  مسیر دایره مانند خورشید و دایره استوای سماویهمانگونه که در این نگاره دیده می شود، 

ر در زیر آن متقابل قطع می کنند به طوری که خورشید در یک زمان در باالی دایره استوای سماوی و در زمان دیگ

 قرار می گیرد. این پدیده رخدادهای ویژه ای را در پی دارد که شرح آنها خواهد آمد. 

سماوی گروه گروه کُره در آسمان ثابت بودند که ستارگان نیز این باور  برستاره شناسان و اخترشماران ایران باستان 

 . (۳)نگاره  یدندناممی  "ای فلکیصورت ه"که آنها را در ذهن آدمی مجسم می کنند را تصاویر خاصی 

                                                 
 .در گردش اندثابت مدار  یایک مسیر بر روی  هموارهو  از خود ندارندنوری هستند که سماوی اجرامی سیارات  ۱

 دیرینباور منجمان بر خالف خورشید  بنابراین. ساطع می کنندنور  از خودهستند که  ثابتی ئهاه پیکربر عکس،  گانستار
 . نزدیکترین ستاره به سیاره زمین است، بلکه ستنیسیاره 
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  1: تصورات خیالی پیشینیان از شکل ستارگان۳نگاره 

ر )صورت فلکی گاونَ به حیوانی شبیه متصل کنیمبا خطوط خیالی به یکدیگر را خاص مثالً اگر ستارگان یک گروه 

در ذهن ( چپ ۴: نگاره )صورت فلکی شیررا درنده ای چون شیر  ی( و ستارگان گروه دیگرراست ۴: نگاره گاو

 . مجسم می نمایند

  
 پ( : صورت فلکی گاونَر )راست( و صورت فلکی شیر )چ۴نگاره 

قائل  بسیاریاهمیت  تای آنهابرای دوازده  ستاره شناسان و اخترشماران ایران باستان ،از میان همه صورت های فلکی

گردش سالیانه خود از میان آنها  در حینبودند زیرا که در مسیر گردش خورشید به دور زمین قرار دارند و خورشید 

 (. ۵به پشت سر می گذارد )نگاره ن معینی پس از مدت زماعبور کرده و یکی پس از دیگری را 

                                                 
"شناخت مقدماتی ستارگان" ترجمه و اقتباس توفیق حیدرزاده، مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ پنجم،  ۱

  ۳۰، صفحه ۱۳٧٨تهران: 



               ۱۹ماره ش                                                                            آرمان                                                                  

 

66 

 

 

 
 : عبور خورشید از صورت های فلکی دوازده گانه ۵نگاره 

 دو پیکر)ثور(،  نَرگاو)حَمَل(،  بَرّهین نگاره دیده می شوند عبارتند از: اصورت های فلکی دوازده گانه که در 

)قوس(،  کمان)عقرب(،  کژدم)میزان(،  ترازو)سُنبُله(،  دوشیزه )اسد(، شیر)سرطان(،  خرچنگ)جوزا(، 

و عبور از )حوت(. مدت زمان اقامت خورشید در هر یک از این صورت ها  ماهی)جَدی( و  بُزغاله)دَلو(،  آبریز

می کنند. خورشید تشبیه  "منزلگاه" یا و "خانه"جهت هر یک از آنها را به همین روز می باشد، به  ۳۲تا  ۳۰بین آنها 

دایرۀ "نامیده و مسیر گردش خورشید به دور زمین را  "بُرج"بعدها منجمین مسلمان هر یک از این منزلگاه ها را 

 نام نهادند.  "البُروج

و جهان هستی  "زمین مرکزی"یعنی منظومه خود دانش نجومی تمامی در اینجا باید یادآور شد که ایرانیان باستان 

 .بودندفراگرفته منجمان بابِلی  ازرا ان )ساعت و دقیقه و ثانیه( تقسیمات شصتگانه زمنیز 

آخرین فرمانروای بابِل و تصرف آن  گَئوبَرووَه بر نبونید )نبونعید(پس پیروزی کوروش هخامنشی و فرمانده او  آنها

 ند.ده بودر زمینه کیهانشناسی آشنا شد بابِلی هابا دانش گسترده  ،میالدی ۵۳۹در اکتبر سال  سرزمین

استوانه کما این که  ،بهره گرفتندنیز  آنهااز از رسم الخط میخی  بلکهبردند،  هاتنها از علم نجوم بابِلی ها سود ایرانیان

 (. ۶)نگاره  به خط میخی بابِلی نو نگاشته شد "منشور حقوق بشر"کوروش مشهور به نخستین 
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  1: منشور کوروش به خط بابِلی نو۶نگاره 

خط ایران "از روی خط میخی بابِلی، خط نوینی ابداع نمودند به نام به فرمان داریوش هخامنشی  یبعدها دبیران ایران

پانصد عالمت و نشانه های آنرا به چهل و دو  ساخته ور آسانت اررا بسیبدین ترتیب که خط میخی بابِلی  "باستان

را می توان ها آنیک نمونه از  که نده ادشنقش با این خط نوین کتیبه های هخامنشی  ند.حرف و عالمت کاهش داد

  مشاهده کرد. ۷نگاره  در

 
 کمک دستگاه شمارش شصتگانی به ارقام نگارش خط میخی ایران باستان و کتیبه هخامنشی به : ۷نگاره 

( یکی دیگر از ابداعات بابِلی ها بود که ایرانیان ۵۹تا  ۱از نشانه های گوناگون برا اعداد دستگاه شمارش شصتگانی )

 (. ۷باستان آنرا فراگرفته و برای نمایش و نگارش اعداد و ارقام در کتیبه های خود از آنها استفاده کردند )نگاره 

 نوروز در ایران باستان 

نامیده  "سال خورشیدی"یک خورشید به دور زمین می گردد و یک گردش کامل آن  "زمین مرکزی"در منظومه 

فرض  "سیاره" مسیر دایره وار خورشید آغاز و مبداء گردش آن رویگرچه می توان هر نقطه دلخواهی را می شود. 

                                                 
1

 Graphic by Multimedia, copy right 2011 Logos Bible Software  

 
 

 



               ۱۹ماره ش                                                                            آرمان                                                                  

 

68 

 

 

یا آغاز سال مبداء حرکت خورشید می دانستند و آن روز را را هار ایرانیان از دیرباز نخستین روز بلیکن  ،نمود

 گذشته از اینزیرا  ،چندان دشوار نیست، هعلت این انتخاب چه بود پاسخ به این پرسش که. خواندندمی  "نوروز"

دل شکوفائی و رنگ آمیزی دوران سرد و تاریک زمستان را پشت سر گذاشته و با  انبهار شروعکه طبیعت با 

خاصی  از ویژگیاز نقطه نظر نجومی نیز آغاز بهار ی را نوید می دهد، ترو شب های دلپذیر هاروز گیزیان

که آنرا می شود ین زمان است که طول شب و روز برای نخستین بار یکسان و برابر همدر  درست .استبرخوردار 

خورشید و دایره وار دایره مسیر ت که این لحظه درست هنگامی اسو  می نامند "اعتدال ربیعی"یا  "برابری بهاری"

 . (۸استوای سماوی یکدیگر را قطع می کنند )نگاره 

 
 : نوروز یا آغاز بهار )نخستین نقطه برخورد مدار خورشید و استوای سماوی( ۸نگاره 

دامه پس از پشت سر گذاشتن نوروز در باالی استوای سماوی به حرکت دَوَرانی خود به دور زمین ا آنگاه خورشید

چهل که را رسد. این بلندترین روز سال خود می به بلندترین سرانجام تا  شدهروزها بیشتر و بیشتر  طولمی دهد و 

جشن می  "تیرگان"نامیده و آنرا به نام  "چِلّه تابستان"می رسید، ایرانیان  و در اوج گرما فراتابستان روز پس از آغاز 

خود را بنا به شرایط و فراوارده های محصوالت و برزگران که کشاورزان  علت شادی و سرور مردم این بودگرفتند. 

 می نمودند.  سپاسگزاری یکتا از درگاه یزدانبا جشن تیرگان زمان برداشت کرده و این آب و هوائی و اقلیمی تا 

دد مدار محل تقاطع مجدر درازای شب ها کوتاه تر و کوتاه تر می شوند تا  ،تیرگانگذشت خورشید از پس از 

این . ("اعتدال خریفی"یا  "برابری پائیزی") شودمی بار دیگر طول شب و روز برابر خورشید با استوای سماوی 

 -نامیده و با جشنی که چندین روز ادامه می "مهرگان"رخداد را که در آغاز فصل پائیز صورت می گیرد نیاکان ما 

)چهل روز پس از  "هلّشب چِ"افزایش پیدا می کند تا در شب ها طول  ،از آن پسیافت به پیشواز آن می رفتند. 

در این شب نیز خانواده های ایرانی رسد. می  درازای شب به بلندترین خودآغاز زمستان و فرارسیدن اوج سرما( 

. جشن می گرفتندبا آئین ها و آدابی یگانه و ویژه  "شب زاده شدن میترا"یا  "شب یلدا"گِرد هم آمده و آنرا به نام 
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بار کوتاه تر و روزها بلند تر می شوند تا سرانجام در آغاز بهار و نوروز  شب ها ،تا فرارسیدن نوروزاز شب یلدا پس 

)نوروز، تیرگان، مهرگان و شب چله( این چهار رخداد آسمانی ایرانیان به . و یکسان گرددبرابر دیگر درازای آنها 

خاصی  گونهتوجه خاصی داشتند و هر یک از آنها را به  گیرند صورت میدر سال معینی های همواره در لحظه که 

چنین به آواز بلند سر  نو سرودی ای می رفتندنوروز به پیشواز  یبا شادی و سرور بسیارجشن می گرفتند، به ویژه 

 می دادند: 

  روز نو آمد و شد شادی برون ز اندر کمین  گشت گِرداگِرد مهر تابناک ایران زمین 

  برترینش کن برایم این زمان و این زمین مهر و سپهر   ان ای تو گردانندهای تو یزد

 
 یا تخت جمشید  "پارسه"پلکان ورودی : ۹نگاره 

)امروزه مشهور  "پاسارگاد"یا  "پارسه"به فرمان داریوش هخامنشی پایتختی نوین به نام پیش از میالد  ۵۱۸در سال 

ن رسمی ایرانیان با جشبزرگترین و مهمترین نوروز به عنوان هر ساله پایه ریزی شد تا از آن پس به تخت جمشید( 

دوران ( که ساخت آن تا ۹سنگ نگاره های این بنای عظیم )نگاره  گردد.در آنجا برگزار  هر چه بیشترشکوه 

 گستردهاز سراسر قلمرو هستند که  یاقوام گوناگوننمایانگر  ،طول انجامیدپادشاهی خشایارشا و اردشیر اول به 

 . کنندتقدیم ایرانزمین به شاهنشاه خود را ی گرانبها د تا هدایامی شدن "پارسه"روانه فرمانروائی ایرانیان 

یکی از چشمگیرترین و پرسش انگیزترین صحنه ها در این سنگ نگاره ها تصویری است که قرینه وار در دو سوی 

 (. ۱۰د و شیری را در حال دریدن یک گاونَر نشان می دهد )نگاره راه پلکان ورودی دیده می شو
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 : تصویر شیری در حال دریدن گاونَر در دو سوی پلکان ورودی تخت جمشید ۱۰نگاره 

را رازگشائی کرده و دریابند که دریدن صحنه  کوشیدند تا اینقرن ها بیهوده بسیاری باستان شناسان و تاریخ نگاران 

دانشمند یک  ۱۹۷۵در سال سرانجام  .شته باشدداایرانیان باستانی با نوروز چه رابطه ای می تواند گاونَر توسط شیر 

ایرانیان  آئین هایبا تاریخ و آداب و نه تنها در علم نجوم دستی توانا داشت، بلکه  که 1ویلی هارتنر مآلمانی به نا

بلکه در ارتباط مستقیم با  ،موفق شد ثابت نماید که این تصویر تصادفی و اتفاقی انتخاب نشدهبود، آشنا نیز باستان 

که بنای  دورانینشان داد که در خود او بر اساس محاسبات دقیق نجومی و قهقرائی . بوده استجشن نوروز 

ر را صورت فلکی گاونَ ابتدای فرارسیدن نوروز زدیکی هادر نهمواره ایرانیان ، هو ادامه می یافتآغاز شده  "پارسه"

ر می شدند که صورت فلکی گاونَاندک زمانی پس از گذشت نوروز متوجه و مان شب مشاهده می کردند سدر آ

ر را دریده و خود به جای او نشسته داده است، تو گوئی شیر گاونَشده و جای خود را به صورت فلکی شیر ناپدید 

  .(۱۱)نگاره است 

  
 صورت فلکی شیر )چپ(  و ر )راست(: صورت فلکی گاون۱۱َنگاره 

                                                 
1

 Willy Hartner (1905-1981)  
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تا پس از قرن ها معمای سنگ نگاره شیر و آنها موفق شد ویلی هارتنر با محاسبات دقیق نجومی و تشریج نتایج 

ورت فلکی نوروز شاهد این دو ص حوالیساله در هر ایرانیان باستان چون ر رازگشائی کرده و روشن سازد که گاونَ

نشان و نویدی از نوروز دانسته و آن دو را این رخداد آسمانی  ،نده او جانشین شدن یکی از آنها به جای دیگری بود

و این خود نشانی از آگاهی چشمگیر  صورت فلکی را بر دیواره پلکان ورودی تخت جمشید سنگ نگاری کردند

 . است از رخدادهای آسمانی ایرانی در آن زمانمنجمان 

یا  "برابری بهاری" در هنگامآغاز سال را  آن دورانهمانگونه که پیش از این گفته شد ستاره شناسان و اخترشماران 

و از آنجا گردش  بسر می برد( حَمَلبُرج  خورشید در صورت فلکی بَرّه )که  است زمانیو این  نوروز می دانستند

 آن بُرجبار دیگر به  ،امل و گذر از صورت های فلکیک دورتا پس از یک غاز می کند به دور زمین آرا خود 

  1و سالی نو از سرگرفته شود. (۱۲نگاره ) بازگردد

 
 : حرکت خورشید از برج حمل )بره( و بازگشت به آن )سال خورشیدی( ۱۲نگاره 

 حال بیاد می آوریم که فردوسی بزرگ در این باره چه سروده است: 

 گشت با فَرّ و آیین و تاب جهان   چو آمد به برج حمل آفتاب

                                                 
ُبرج ماهی )حوت( گذشته و وارد ُبرج َبّره )َحَمل( می شود "سال تحویل" می نامیم از امروزه ما لحظه ای را که خورشید  ۱

 و تنگی ُپر از آب که ماهی قرمز کوچکی در آن شناور است بر روی سفره "هفت سین" قرار می دهیم. 
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 که گیتی دران گشت از او یکسره    بتابید زانسان ز برج بره

روز  ۳۶۵طول یک دور کامل خورشید به گِرد زمین را  محاسباتبرای سهولت  در دوران هخامنشیانایرانیان 

 ۶روز و  ۳۶۵ر حدود دتقریباً  وروز  ۳۶۵ کمی بیشتر از راستین سال طوللیکن از آنجا که محاسبه می کردند. 

ساعت دیگر نیاز دارد تا به نقطه آغازین حرکت خود  ۶به هنوز روز،  ۳۶۵ساعت می باشد، خورشید پس گذرانیدن 

ساعت  ۴×۶=۲۴( به به دور زمینخورشید چهار گردش یعنیپس از چهار سال )ساعته  ۶این عقب ماندگی  .برسد

هر پس از گذشت  نیاکان ماعقب می افتد. از اینرو به  نوروزاز یا یک شبانه روز ساعت  ۲۴می رسد، یعنی خورشید 

 .چهار سال یک روز به آخرین ماه سال می افزودند تا خورشید بار دیگر گردش ساالنه خود را از نوروز آغاز نماید

 "کوچک بهیزک"یا  "اندرگاه"یا  "اوراد")جبران کمبود( می نامیم آنها  "کبیسه گیری"این عمل را که ما امروزه 

 می خواندند. 

و یا به  ثانیه ۴۵دقیقه و  ۴۸ساعت و  ۵روز و  ۳۶۵ درواقعو باز از آنجا که طول دقیق یک سال خورشیدی 

و سال حقیقی ای برطرف کردن اختالف بین سال برایرانیان باستان  ،روز است ۳۶۵‚۲۴۲۲ نزدیک بهعبارت دیگر 

تا خُرده ترین کاستی های زمانی نیز زُدوه شوند. ال می افزودند سال یک ماه سیزدهم به آن س ۱۲۰پس از هر  1عرفی

 ماه یکسال نخست،  ۱۲۰مثالً در  .می شدتکرار های سال   یکی از ماهمی گرفت که  صورتاین به  این کار

 "بهیزک بزرگ"  را با این عمل که آن .کردند اضافه می به سال اردیبهشت  ماه یکسال دوم  ۱۲۰فروردین و در 

 ماندند.   خود باقی می ها تقریباً همیشه نزدیک به محل اصلی نجومی  روزها و ماه میدندنا می

قرن های  ،کوچک و بزرگاز طریق بهیزک گاهشماری خورشیدی و مطابقت دادن نوروز با نخستین روز بهار 

پا ساختن جشن نوروز در بریا خللی عقب افتادگی در نتیجه و  متمادی در ایران پیش از اسالم مرسوم و معمول بود

با  ،میالدی ۵۵۵در حوالی سال و میالدی(  ۵۷۹تا  ۵۳۱انوشیروان ساسانی )از فرامانروائی در دوران  پیش نمی آمد.

منجمان که  ندصورت گرفتدر گاهشماری خورشیدی ایرانی نیز اصالحاتی  هندیان "اَرکَند"توجه به گاهشماری 

که امروزه شکل عربی آن  "زیگ"منظور از ) نگاشتند "زیگ شهریاران" در دفتری به نامبه زبان پهلوی آنها را 

را دقیقاً در آنها جدول هائی بودند که منجمین نام و موقعیت و زمان حلول ستارگان و کواکب  ،رایج است "زیج"

انجام که در گاهشماری ایران اصالحاتی آخرین  .(آنها را یادداشت می نمودندکلی و اوضاع و احوال  کردهثبت 

                                                 
( "بهاری"برابری ور متوالی خورشید متوسط از نقطه اعتدال ربیعی )سال حقیقی یا سال اعتدالی مدت زمان بین دو عب ۱

از آنجا اما ثانیه می باشد.  ۴۵دقیقه  ۴٨ساعت و  ۵شبانه روز و  ۳۶۵شبانه روز یا  ۳۶۵‚۲۴۲۲است که طول آن برابر با 
از در عمل ، می باشددشوار آن در زندگی روزانه  استفاده ازو  استاز شبانه روز  کسری اعدادکه سال اعتدالی شامل 

نیز تا آنجا که ممکن و از لحاظ مدت  ( در برگیرد۳۶۵را )صحیحی از شبانه روز  تعدادد که طول آن شوسالی استفاده می 
 کند. این سال را سال ُعرفی می نامند. می سال اعتدالی تطبیق است با 
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این اصالحات  .بودمیالدی( واپسین شاهنشاه ایران  ۶۵۹تا  ۶۳۲یزدگِرد سوم ساسانی )از فرامانروائی در زمان  گرفتند

اوضاع مملکت به علت جنگ های طوالنی و خانمان سوزی که پیش از او بین ایران و که زیرا از اینرو الزم بودند 

اصالح  "زیگ شهریاران"همین در کبیسه گیری غفلت شده بود.  رُم صورت گرفته بودند پریشان شده و در نتیجه

ترجمه شد و به عنوان  میمی به عربیتوسط ابوالحسن علی بن زیاد تَمیالدی  ۷۹۰در حدود سال یعنی بعدها شده 

 یونانی با نجوم بطلیموس "المجسطی"از طریق کتاب مسلمانان این که پیش از )و شناسی  ستاره منبع معتبر نخستین 

 . بازی کردنجوم اسالمی پیشبرد در  بزرگی نقش (آشنا شوند

 

 نوروز در ایران اسالمی 

در دوران خالفت ه بود میالدی آغاز شد ۶۳۳سال  که در زمان خالفت ابوبکر و درحمله اعراب مسلمان به ایران 

نهائی  شکستصورت گرفت نهاوند  در نزدیکی ۶۴۲در سال  در نبردی کهسرانجام  .به اوج خود رسید عمر

را نبرد  عراب آنگردید. از اینرو امیالدی  ۶۵۱در سال ساسانیان دودمان سپاهیان ساسانی منجر به فروپاشی کامل 

 ند. ه انهاد نام "فتح الفتوح"

گاهشماری خورشیدی ایران  جانشینگاهشماری هجری قمری  از یکسو ،ایرانیانپس از پیروزی اعراب مسلمان بر 

و به  دهخود چشم پوشی دیرین و جشن های از آئین هاکه  ندشدمجبور به مرور زمان ایرانیان و از سوی دیگر  شد

کبیسه گیری عمل این نابسامانی ها و اجبارها سبب شدند که  .را رعایت نمایندمسلمانان اعیاد مذهبی جای آنها 

به مرور  به طوری که نوروزرفی و سال حقیقی اختالف به وجود آمد بین سال عُو در نتیجه  فتدیگر صورت نگر

 افتد.  به عقب ،، یعنی اول فروردینزمان از نخستین روز بهار

افتاد ریاضیدان و منجم نامدار ایرانی محمد بن نخستین کسی که به فکر بازنگری و اصالح تقویم دیرین ایرانیان 

تألیف کرده بود،  "زیج خوارزمی"میالدی( بود که نه تنها اثر مهمی به نام  ۸۵۰تا  ۷۸۰موسی خوارزمی )زندگی از 

در تقویم یهود به عمل آورده بود. لیکن تعصبات مذهبی اعراب مسلمان و دشمنی و نیز بلکه اصالحاتی اساسی 

موجب شدند که خوارزمی نتواند آرزوی خود جامه عمل بپوشاند، به ویژه  یفرهنگ و تمدن ایران ضدیت آنها با

می نامیدند و ادعا می کردند که او می خواهد  "المجوسی"که اعراب او را با وجودی که اسالم آورده بود  این

 را در بین اعراب و در جهان اسالم ترویج دهد.  زرتشتیآداب و آئین های 

 وکشاه سلجوقی لِلک توسی وزیر خردمند و پُرقدرت مَنین بود تا این که خواجه نظام المُو احوال زمانه چُ اوضاع

به فکر چاره افتاد تا سروسامانی به اوضاع آشفته و نابسامان تقویم فرمانروای واقعی امپراتوری پهناور سلجوقیان 
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سال های میالدی ران سلطنت ملکشاه نشان می دهد. وسعت سرزمین ایران سلجوقی را در دو ۱۳نگاره  کشور بدهد.

نقشه دیده می شوند مربوط به جنگ هائی هستند که پیروزی سلجوقیان در هر یک از آنها گسترش این که روی 

 . قلمرو آنها را به دنبال داشتر تبیش

 
  1خواجه نظام الملک توسیملکشاه و  زمانسلجوق در ایران قلمرو گستره : ۱۳نگاره 

؟ و نیاز به بررسی و بازبینی داشت بود آشفته و نابسامانبه چه علت آن دوران در تقویم اوضاع حال باید پرسید که 

 ین پرسش به شرح زیر است: ه اپاسخ ب

مین( )گردش ماه به دور زبر اساس گاهشماری اسالمی یعنی سال قمری سلجوقی ایران امپراتوری  درتقویم رسمی 

روز( کمتر است،  ۳۶۵یازده روز از سال خورشیدی ) توسطبه طور م ، یعنیروز ۳۵۴بود و از آنجا که هر سال قمری 

زارعت و ت اوقاه و در نتیجه تغییر کردو پایان فصل های چهارگانه  آغازسبب می شد که زمانی اختالف این 

زمان  که گردیدمی  موجبن امر به نوبه خود ای. ندپس و پیش شوکشت محصول و دیگر فراورده های کشاورزی 

ساختار اقتصادی کشور در آن افتاد و از آنجا که بیاخذ مالیات های دولتی از محصوالت کشاورزی به عقب و جلو 

 مسألهروزگاران مبتنی بر مالیات بندی بر فراورده های کشاورزی و دامداری بود، می توان به آسانی دریافت که این 

ساعت در اختالف نه تنها  یسلجوقایران  قلمرو وسیعاز سوی دیگر در . با خود به همراه می آوردرا چه مشکالتی 

                                                 
1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Seljuk_Em

pire_locator_map.svg.png 
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 امرو این  ، بلکه اینجا و آنجا نیز تقویم های محلی و قومی مورد استفاده قرار می گرفتندوجود داشتمناطق مختلف 

با  تنهابه نیکی می دانست که  ایرانی،نا و توانا وزیر دانظام المُلک، . بر نابسامانی و آشفتگی گاهشماری می افزود

صرفنظر  امی و اقتصادی اداره نماید.ظاز لحاظ نسلجوقیان را یک نظام متمرکز دیوانساالری می تواند سرزمین وسیع 

 ایراناحیاء گاهشماری خورشیدی کوشش برای نیز داشت و آن دیگری غرض باطنی یک قصد و  او ،اینهاهمه از 

تا چه اندازه ایرانیان ، زیرا به خوبی می دانست که بود نوروز و دیگر جشن های ایرانیزنده کردن  م وقبل از اسال

 پابند آیین های دیرین خود هستند. 

چرا که از شهرت  ،لک نیاز چندانی به جستجو برای منجمی توانا که قادر به انجام منظور او باشد نبودخواجه نظام المُ

ین ریاضیدان و ستاره شناس دوران آگاهی داشت و شخصاً نیز او را می شناخت و از دقت و خیام به عنوان بزرگتر

پس از آگاه ساختن ملکشاه از قصد خود و  ،وسواس او در کارهای علمی با خبر بود. از اینرو بدون اندک درنگی

و با همکاری عده ای  میالدی از خیام دعوت نمود تا به اصفهان آمده ۱۰۷۴در سال  ،کسب رضایت و موافقت او

دیگر از ستاره شناسان رَصَدخانه ای در پایتخت برپا کند و پس از اقدامات و عملیات الزم تقویم نوینی به نام 

 و بر حرکات سیارات و موقعیت ستارگان استتدوین نماید )رَصَد در لغت به معنای نظاره گری  "تقویم جاللی"

  .نجومی صورت می گیرد(ویژه کمک آالت و ادوات  او ب "رَصَدخانه"به نام  یمکاندر  کاراین 

جوانی  بدانیم، او در این زمانمیالدی  ۱۰۴۸ سال (اشاره رفتدر آغاز همانگونه که )را  خیاماگر سال تولد حال 

رساله فی البراهین علی مسائل "در حدود سه سال قبل شاهکار علمی خود یعنی  کهبود ساله  ششبیست و 

میالدی( قاضی القضات  ۱۰۹۱-۱۰۳۹حمن بن احمد بن عَلَک )را تحت حمایت ابوطاهر عبدالرّ "لهالجبر و المقاب

او در این رساله برای نخستین بار در تاریخ ریاضیات چگونگی حل معادالت درجه سه را  پُرنفوذ سمرقند نوشته بود.

از  همدوران خودبین  درخاطر ین همبه  وبه کمک مقاطع مخروطی )دایره، بیضی، سَهمی و هُذلولی( نشان داده 

در کتاب مشهور خود به تاریخ نگاره کُردزاده میالدی(  ۱۲۳۳-۱۱۸۶بن اَثیر )اعِزالدین بود.  برخوردار بسیارشهرتی 

 : نوشتچنین  ،رخ دادند ۱۰۷۴تألیف نمود، درباره وقایعی که در سال  ۱۲۳۱در سال که  "الکامل فی التاریخ"نام 
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ک و سلطان ملکشاه گروهی از منجمین بزرگ را گِرد آوردند تا نوروز را در نقطۀ اول بُرج حَمَل قرار نظام المل»

دهند. پیش از آن نوروز هنگامی که خورشید به نیمۀ برج حوت رسیده بود تحویل می شد. از این پس آنچه که به 

میالدی[ رصدخانه ای برای  ۱۰۷۴]یعنی  فرمان سلطان انجام شده بود مبداء تقویم ها قرار گرفت و در همان سال

سفزاری و میمون سلطان برپا شد و گروهی از منجمین بزرگ که عبارت بودند از عُمَر بن ابراهیم خیّام و ابوالمُظَفّر اَ

بن نَجیب واسطی و چند نفر دیگر، در آنجا مشغول به کار شدند. برای انجام کارهای نجومی وجوه زیادی به 

میالدی[ برپا بود ولی پس از  ۱۰۹۲هجری قمری ] ۴۸۵رصدخانه تا زمان مرگ سلطان در سال مصرف رسیدند و 

 « فوت او از کار افتاد.

لک توسی را پذیرفت و به اصفهان کوچ کرد تا در آنجا با همکاری منجمین نامداری خیام دعوت خواجه نظام المُ

، ابن کوشک بیهقی مباهی، معموریمحمد ابن احمد ، اَسفزاری حاتمابو، ابوالعباس لوکُریچون 

پی در اصفهان و نیشابور و ری و مرو هائی بنیاد رصدخانه  عبدالرحمن خازنیو  میمون ابن نجیب واسطی

 ند. وو مطالعات نجومی مشغول ش نظارهریزی کرده و به 

 ،سخن می گفتندهم زبان او بودند و به فارسی همگی گرچه در اینجا اشاره شود که همکاران خیام  شایسته است

از اهالی لوکَر، یکی از  یابوالعباس فضل بن محمّد لوکَری مَرورودی یا مَروزی حکیمایرانی نبودند. ولی همه آنها 

اثیر از او به نام ابوالمظفر   مَرو )شهری کهن در افغانستان امروز( بود. ابوحاتم مظفر اَسفزاری که ابنشهر راى قُ

تا آخرین بود که و هم( به شمار می رفت.  از مردمان اَسفزار )سبزوار افغانستانندی دانشماَسفزاری یاد کرده است، 

معروف خود ذکر  "چهار مقاله"در  سمرقندی عروضی های عمر خود با خیام ارتباط علمی داشت و نظامی سال

بوسَعد جرّه  یردر خانۀ شخصی به نام اممیالدی(  ۱۳/۱۱۱۲مری )قهجری  ۵۰۶در سال و خیام را که او  کرده است

ط )شهری در عراق کنونی در نزدیکی از پدر و مادری اهوازی در واسِدر بلخ دیده است. میمون بن نجیب واسطی 

یونانی تبار بود که  غالمیزیسته بود. ابوالفتح عبدالرحمن منصور خازنی در بغداد متولد شده و سال ها  (ایرانمرز 

به  گی گرفته وبسیاری دیگر از یونانیان بیزانسی به بردبا م شرقی همراه پس از پیروزی سلجوقیان بر امپراتوری رُ

تحصیالت علمی و که علی خازن مروزی فرد عالِمی بود به نام . خواجه یا صاحب او ه بودآسیای مرکزی برده شد

 . و از او ریاضیدان و منجمی ماهر ساخت فراهم آورددر مرو  برده خودبرای را فلسفی گسترده ای 

به رَصَد اجرام سماوی و محاسبات نجومی مشغول که برپا کرده بودند ی ئدر رَصَدخانه هابزودی ام و یارانش خی

شدند. آنها نه تنها شناخت کاملی از دانش ستاره شناسان و اخترشماران ایران باستان داشتند، بلکه  دوخمشاهدات 

برده و به دیگر  یویژه از نجوم بطلمیوسی بهره فراوانمانند دیگر منجمین مسلمان از دانش اخترشناسی هندیان و به 

بودند. آنها می دانستند که به  نوین یک گاهشماری تدوینو تقویم سخن واجد تمامی شرایط الزم برای بازنگری 



               ۱۹ماره ش                                                                            آرمان                                                                  

 

77 

 

 

روز نسبت به زمان واقعی  ۱۸نوروز باستانی  ،به بعد از زمان یزدگرد سوم ساسانیعلت عدم اجرای کبیسه گیری 

 .است شده مصادففروردین با نوزدهم فروردین  ( به جای اول"یبرابری بهار"قب افتاده و اعتدال ربیعی )خود به ع

 آمده است: در این باره چنین ، 1شدهبه خیام نسبت داده  "نوروزنامه"ی به نام رساله ادر 

ه در سیصد و آفتاب را دو دور بود یکی آنکچون بدانستند که سبب نهادن نوروز آن بوده است که اما »

روز که رفته بود بدین  وقت ود و به همانیآزشصت و پنج روز و ربعی از شبانروز به اول دقیقه حمل با

  2«دقیقه نتوان بازآمدن چه هر سال از مدت همی کم شود

 به اولنوروز را  ،نامیدند "کبیسۀ جاللی"که آنرا می بایست با حذف هجده روز خیام و دیگر منجمان گِرد او 

د آسمان و بازبینی و بررسی صَپس از پنج سال رَآنها . ساختندمی منطبق  ربیعینقطه اعتدال  زگردانده و باباوردین فر

روز محاسبه  ۳۶۵‚۲۴۲۱۹۸۵۸طول سال خورشیدی را  ،نتایج محاسبات نجومی خود بنا بررخدادهای سماوی 

رهای علمی در قرن بیستم بالغ بر کرده بودند. با توجه به اینکه طول متوسط سال طبق آخرین اندازگی

روز می باشد، با شگفتی بسیار متوجه می شویم که طول تعیین شده سال توسط خیام و یارانش  ۳۶۵‚۲۴۲۱۹۸٧۹

، یعنی ۱۵۸۲تا شش رقم پس از ممیز با این مقدار مطابقت دارد. در حالی که طول سال در تقویمی که در سال 

گرگوری سیزدهم تدوین شد و امروزه بیش از هر تقویم دیگری در جهان  پانصد سال پس از خیام به دستور پاپ

روز می باشد، یعنی فقط تا سه رقم بعد از ممیز با طول سال که علمی اندازه گرفته  ۳۶۵‚۲۴۲۵رایج است، برابر با 

 شده است مطابقت می کند. 

  بُرج حَمَل  اولرا به عنوان میالدی  ۱۰۷۹مارس  ۱۵هجری قمری برابر با  ۴۷۱رمضان  ۹روز جمعه خیام و یارانش 

 ،تقویم جدید طبق ند.اعالم نمود( تقویم کنونی ایران ،هجری شمسی ۴۵۸ سال اول فروردین خورشیدی ) ۴۵۸سال 

رج حَمَل می شد. بدیگر سخن طبق روز قبل و ظهر آن روز وارد بُ اول سال روزی بود که خورشید بین ظهر

فصل بهار، تابستان، چهار شامل و  می شد( آغاز "جاللینوروز "از اول بهار )خورشیدی سال  ،نوینگاهشماری 

  نام ماهماه دوازدهم بود. اضافی به دنبال روز دوازده ماه سی روزه و پنج )در سال های کبیسه شش( پائیز و زمستان و 

                                                 
( ادیب و نویسنده ایرانی ۱۳۵۵-۱۲٨۱)مینوی  "نوروزنامه" رساله ای است که از دیرباز آنرا از خیام دانسته اند. مجتبی ۱

 Vladimir Minorsky مینورسکی به نام خیام منتشر کرد. در همان دوران والدیمیر ۱۳۱۲این رساله را در سال 

 یک ۱۳۶۳در سال نیز با انتساب این رساله به خیام مخالفت نمود و بعدها روسی ( شرقشناس مشهور ۱۹۶۶-۱٨٧٧)
 ( در مقاله ای نظر مینورسکی را تآیید نموده و آن۱۳٧۴-۱۲۹۴به نام محسن فرزانه ) نیروزنامه نگار و نویسنده ایرا

 . دانستشخصی به نام  کیخسرو شیرازی  ازرا رساله 

  ۱۹، ص ۱۳۵٧به کوشش علی حصوری، چاپ دوم، تهران: طهوری،  "،نوروزنامه"م خیام نیشابوری عمربن ابراهی ۲
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 افزوده می شدجاللی  آنها لفظ بودند، با این فرق که به ()فروردین، اردیبهشت و...دیرین  های فارسی  ها همان ماه

 جاللی. مانند فروردین ماه جاللی و اردیبهشت ماه 

قواعد دقیقی نیز برای کبیسه گیری مقرر نمودند تا از آن پس خلل و اشتباهی در گاهشماری اش  همکارانخیام و 

د و یا برحسب این که نمی نامید "کبیسۀ رباعی"که آنرا بار کبیسه سال یک  ۴هر که این از جمله صورت نگیرد. 

این ند. دمی خوان "یسامکبیسۀ خُ"آنرا  کهیک بار کبیسه سال  ۵ هرسال  ۳۳یا  ۲۹ پس ازچه باشد،  هاایج رصدنت

و یک کبیسۀ  یۀ چهار سالسسالی )دارای شش کبی ۲۹قاعده را می توان این گونه خالصه نمود: یک دورۀ کوچک 

 نبر اساس ای .1هفت کبیسۀ چهار سالی و یک کبیسۀ پنج سالی( سالی )دارای ۳۳پنج سالی( و سه دورۀ کوچک 

روز می گردد که دقیق ترین اندازه سال است.  ۳۶۵‚۲۴۲۱۸٧۵گونه کبیسه گیری سال خورشیدی متوسط برابر با 

کبیسه های چهار سالی و پنج آن در و  مشهور است "یجدول خیام"جدولی را نشان می دهد که به نام  ۱۴نگاره 

  ج شده اند.درسالی 

 
  2: جدول خیام برای انجام کبیسه های چهار سالی و پنج سالی۱۴نگاره 

 تنها به اشاره زیر بسنده می شود: ، از اینرو البته در این نوشتار جای بحث درباره جرئیات این جدول نیست

ینده در تقویم با بکار گرفتن جدول خیامی می توانیم سالهای بسیط یا عادی و کبیسه را در گذشته و آ»

جاللی و یا در تقویم فعلی ایران هجری شمسی مشخص کنیم و همچنین در صورت کبیسه بودن سال 

                                                 
  ۶۹، صفحه ۱۳٨۵"گاه شماری ایرانی" نوشته موسی اکرمی، چاپ دوم )از ایران چه می دانم؟(، ۱

 ، ناشر: انجمن ایرانویچ ۱۳۳۱"تقویم و تاریخ در ایران" از ذ. بهروز، چاپ اول  ۲
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مورد نظر معلوم بداریم که کبیسه رباعی است یا خماسی، پس برای تعیین کبیسه و مشخص کردن روز 

  1...«نوروز از ایام هفته بدین طریق عمل می شود 

های چهارساله و پنج گیری   کبیسهاللی دقیق ترین تقویم جهانی به شمار می رود همین چرا تقویم ج ییکی از دالیل

مقدمه ای بر "تاریخ نگار نامی علوم در کتاب دانشمند آمریکائی بلژیکی تبار و  2جورج سارتن .می باشندساله 

 ( درباره درجه دقت این تقویم نوشته است: ۱۰۱۷)جلد دوم، صفحه  "تاریخ علم

...تاریخ جاللی نه تنها در .دهم با موفقیت بزرگی به پایان رسید، یعنی با تاریخ جاللی عمر خیامسده یاز»

 « شرق، بلکه در غرب هم بی رقیب ماند.

 ۳۷۷۰خطای تقویم جاللی در هر  ،"تاریخ تمدن"در کتاب  ، تاریخ نگار مشهور آمریکائی3بنا به گفته ویل دورانت

علت این امر در این  سال یک روز می باشد. ۳۳۳۰ی تقویم گرگوری در هر که خطا سال یک روز است در حالی

ماه مارس  ۲۱کبیسه گیری در میان مسیحیان مرسوم نبود و به همین جهت روز اول بهار که برابر با نهفته است که 

ی سیزدهم . از اینرو پاپ گرگورمصادف شدمارس  ۱۱ با ۱۵۸۳در سال این که افتاد تا می به عقب  اًتدریج است

عمل پس منجمان از آن فرمان داد که اشتباه برطرف شود و این سال را ده روز به جلو بکشند تا آن دستور داد 

خیام و یارانش قواعد به دقت ها کبیسه گیری آندهند. اما از انجا که قواعد انجام به طور منظم کبیسه گیری را 

عدم دقت کافی تقویم مسیحیان را می توان از  ه اینشان. تاستقویم جاللی خطای ، خطای آن کمی بیشتر از نیست

و گاهی دیگر مطابق  ۲۰ گاهی مصادف باامروزه در این مشاهده کرد که روز اول بهار در آن تقویم ثابت نبوده و 

 . می باشدمارس  ۲۲ یا و ۲۱ با

به جای واقعی افتاده بود حَمَل )بَرّه( نیمۀ بُرج که در آن زمان به  را نوروز پس از این که خیام و یارانش موفق شدند

خیام به شکرانه این نهادند و نام  "نوروز جاللی"آن سال را نخستین روز بهار دهند، خود یعنی اول آن برج انتقال 

دستآورد سه رباعی سرود تا از یکسو ستایش نوروز را بر زبان آورده و سوی دیگر زودگذرائی روزگار و جور و 

 شود:  ستم آنرا یادآور

 افروز خوش است   در صحن چمن روی دل   بر چهرۀ گل نسیم نوروز خوش است

                                                 
، صفحات ٨۴، بهار و تابستان ۳یام در گاهشماری ایرانی" نوشته ابوالفضل نبئی )فرهنگ ویژه خیام شماره "نقش عمر خ ۱

  (۴۰تا  ۳۱

2

 George Sarton (1884-1956)  

3

 Will Durant (1885-1981): “The Story of Civilization”  
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 خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است   از دی که گذشت هر چه گوئی خوش نیست

 برخیز و به جام باده کن عزم درست   چون ابر به نوروز رخ الله بشست

 اک تو برخواهد رست  فردا همه از خ  کاین سبزه که امروز تماشاگه توست

 رخی اگر تو را فرصت هست   با الله   چون الله به نوروز قدح گیر به دست

 ناگاه تو را چو خاک گرداند پست   می نوش به خرمی که این چرخ کهن

را کم و بیش با آئین را با آمیزه های دینی گره زده و آناز آن پس تا زمان مرگ ملکشاه ایرانیان نوروز باستانی خود 

دعایی به  "گشت گِرداگِرد مهر تابناک ایران زمین...."به جای سرود نوروزی  جشن می گرفتند وخود های دیرین 

 به زبان عربی می خوانند که معنای فارسی آن بی شباهت به آن سرود نبود:  "دعای تحویل سال"نام 

  "الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ"

 (.ها، ای گرداننده شب و روز و سال و حالت ها، بگردان حال ما را به نیکوترین حال  ای تغییر دهنده دل ها و دیده)

طالعاتی در دست نیستند زیرا پس از قتل خواجه چگونگی عملیات و محاسبات نجومی خیام و همکارانش ادرباره 

در سلجوقی میالدی و مرگ نابهنگام و رازآلود ملکشاه  ۱۰۹۲بّاح در سال لک توسی به دستور حسن صَنظام المُ

شد به خاطر حسادت ها و تنگ نظری های درباریان و کینه ای که ترکان خاتون همسر خیام مجبور  ،همان سال

فعالیت های نجومی در  و یارانش نیز پراکنده شدندبازگردد. به زادگاه خود نیشابور اشت ملکشاه از او در دل د

تقویم هجری قمری بار فشار شدید متعصبان مذهبی  طولی نیز نگذشت که در نتیجه .رَصَدخانه اصفهان تعطیل گشت

 مرور زمانبه نش تمامی مدارک و جداول نجومی خیام و همکارا و دیگر جایگزین گاهشمار خورشیدی گردید

  1برای همیشه از بین رفتند.

  ۲۰۲۲ فوریه ،برلین

 

 

                                                 
وی ریاضیدان اهل ازبکستان به نام لوریا خبرگزاری شوروی اعالم کرد که یک بان ۱۹۶۹ سال در تاریخ نهم ژانویه ۱

هوبرت دینوا فتوکپی رساله ای به نام "مجمع القوانین نجوم" را که در موزه استانبول نگاهداری می شود مورد بررسی و 
یعنی یک قرن پس از مرگ  ،میالدی ۱۲۳۵تحلیل قرار داده و به این نتیجه رسیده است که مؤلف این رساله که درسال 

 هیچ خبر دیگری در این زمینه داده نشد.  از این بعدولی نمی تواند باشد.  خیامریر شده است، کسی جز خود خیام تح


